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Pilisborosjenôi

Hírmondó

kívánunk minden
kedves 
Olvasónknak!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket

Tisztelt ünneplô Megemlékezôk!

Március  15-én az  1848-as  forradalomról  és  szabad-
ságharcról emlékezünk meg. 

Fejet hajtunk azok elôtt, akik életüket áldozták a ha-
za és a nemzet jövôjéért. Az utókor nem feledheti tet-
tüket és követendô példaként, erkölcsi támaszul tekint
rájuk, segítségként a jelen gondjainak megoldásához. 

Mi volt a közös a diák, a költô, a politikus, a földes-
úr, a jobbágy, a katonatiszt és a többiek tettében, vallá-
si, nemzetiségi és vagyonbéli különbözôségük ellenére?
Az, hogy a haza függetlensége, a nemzet ügye elôbbre
való volt számukra, mint egyéni boldogulásuk. 

Bizony, a patriotizmus és az internacionalizmus ma
is  hadakozik  egymással  a  nagypolitikában.  A helyi  kö-
zösségekben pedig mindennapi tanúi vagyunk az embe-
ri  gyarlóságból  fakadó  vadhajtásoknak-  kapzsiságnak,
profitéhségnek,  törtetésnek,  öntörvényûségnek  –  más
szóval: a saját érdek elôtérbe kerül a közérdek kárára.
Ma, amikor csábít a néhány hónap, vagy néhány év alat-
ti meggazdagodás lehetôsége, sokan felismerték jogren-
dünk  jámborságát,  miszerint  a  felelôsségre  vonáshoz
elôbb  bizonyítani  kell  a  jogellenességet  –  ami  viszont
idôbe kerül. Addig pedig sokféle eszköz bevethetô a cél
elérésére:  megvesztegetés,  nyomásgyakorlás,  lejáratás,
fenyegetés,  megfélemlítés,  tettlegesség.  Aki  utamban
áll vagy megveszem, vagy megtöröm és félreállítom.

Korunk mindennapokban megélt gyakorlata távolo-
dik a nemes és tiszta eszméktôl, melyet történelmi táv-
latú példaképeink ránk örökítettek. A költô néhány sza-

vát  kölcsönvéve:  „nagy  munkát  vállal  az  magára,  ki
most”  közösséget  szolgál.  Tapasztalatból  mondhatom,
bizony az üzleti szellem, a gazdagodási szándék sajnos
nem marad meg minden esetben a tisztesség szabta ke-
reteken belül. A közös vagyon, a környezet adta érték
megszerzése  jogszerûtlen  eszközökkel  egyre  jobban
terjedôen fenyeget bennünket. A jogkövetô magatartás
fenntartása, a már megtörtént jogsértések helyrehoza-
tala  mindennapi  munkánkban  jelentôs  erôket  köt  le,
hátráltatva ezzel a köz javára kifejtendô építô munkát.

Korunkban a harcot a jog eszközeivel vívjuk, és szá-
míthatunk rá, hogy ez még sokáig így is lesz. Példaké-
peink,  akik  a  forradalmak idején  életüket  adták,  nem
érhették meg, hogy lássák: áldozatuk nyomán a késôb-
bi kor valóban jobb lett-e – errôl már csak az emléke-
zôk mondhatnak ítéletet. Akik manapság fölvállalják a
közösség szolgálatát, nem kell hasonló sorsra számítsa-
nak, de erkölcsi erôre, emberi tartásra mindenképpen
szükségük van. Emellett az értékelés is belátható idôn
belül bekövetkezik.

Példaképeinkbôl meríthetünk új erôt, ha elcsügged-
nénk. Rájuk emlékezünk ünnepeinken és erre tanítjuk
gyermekeinket is. Ma is idôszerû és ideillô Kölcsey Fe-
renc reformkorban született egyik intelme: Négy szócs-
kát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül,
ha kihunysz: A HAZA MINDEN ELÕTT.

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Paksi Imre

MÁRCIUS 15. – ÜNNEPI BESZÉD
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Kedves Autósok!

F E - G R O U P  I N V E S T  Z r t .

Ingyenes lakossági
elektronikai hulladék gyûjtés
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli

elektromos és elektronikai
eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumuláto-

rok gyûjtése.

2013. május 11.   8:00–13:00
helyszín:

Óvoda elôtti parkoló
A begyûjtés napján a begyûjtési pontra mindenki 

elhozhatja mûködésképtelen, használaton kívüli, áram-
mal, elemmel vagy akkumulátorral mûködô eszközeit, 

berendezéseit, lemerült akkumulátorait.

Felhívás!
Kedves Pilisborosjenôiek! 

Felhívjuk  figyelmüket,  hogy  a  Pilisborosjenô
Díszpolgára  és  a  Pilisborosjenôért  Emlékérem
adományozására  vonatkozóan  az  ajánlások
megtételének  határideje  az  idevonatkozó  ren-
delet szerint április 30. napja. Kérjük, hogy a jel-
zett  idôpontig  szíveskedjenek esetleges javas-
lataikat az önkormányzathoz eljuttatni.

Köszönet
Manapság, mindenki tudja, egyre nehezebb a civil szerve-

zetek élete, életben maradása. A Pilisborosjenôi Kevélyhegyi
Dalkör KHE 13. éve mûködik, bízunk abban, hogy még soká-
ig. Aktívan részt veszünk a falu kulturális életében. Az orszá-
gon  belül,  sok  dalos  találkozón  énekeltünk,  ahol  másokat
meghallgatva mi is tanulunk, kottát cserélünk, így ôrizve meg
a  magyar  népdal  kultúránkat.  Meghívásokra  szórakoztató
elôadást állítunk össze elsôsorban népdalokból.

A  mûködési  költségeink  a  legszükségesebbre  korlátozó-
dik, viszont ha tevékenyek akarunk maradni, akkor az esemé-
nyek  helyszínére  utazási  költség  keletkezik.  Ebbôl  bizony
nem lehet lefaragni. Sajnos az anyagi nehézségeink miatt az
elmúlt évben nem szerveztünk dalos találkozót, és meghívást
is vissza kellett utasítanunk.

Vannak  azonban  önzetlen  támogatóink,  akiknek  ezúton
szeretnék  köszönetet  mondani,  hiszen  nekünk  ez  a  túlélést
jelentette. Mindenkit szeretnék elsô helyre tenni, de mivel ez
nem lehetséges  idôrendi sorrendben támogatóink a követke-
zôk.

Paksi Imre
Meditop Kft
Budavidék Alapitvány
Pálinkás Miklós
Majerné Horváth Anita
Heves László

A  Kevélyhegyi  Dalkör  nevében  hálásan  köszönöm  min-
den támogatónknak a segítségét, mindent megteszünk, hogy
a közösségünk érdekében megfelelô célra legyen felhasznál-
va.

Kérjük Önöket, hogy a Pilisborosjenô, Fô ut-

ca  16.  számú  épület  melletti  parkolót  csak  az

önkormányzati ügyek intézésekor, a Mûvelôdé-

si  Ház  meglátogatásakor,  illetve  az  orvosi  ren-

delô igénybevételekor használják. A terület nem

P+R parkolónak épült, ezért kérjük, hogy kerül-

jék az egész napos használatot. Ezzel sokat segít-

hetnek  azon  idôs,  beteg  társainkon,  akik  fenti

ügyek  intézésekor  parkolóhely  hiányában  sok-

szor kénytelenek messzebbrôl megközelíteni eze-

ket az intézményeket.

Segítségüket, megértésüket köszönjük!
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RReeiicchheell  JJóózzsseeff  MMûûvveellôôddééssii  HHáázz
ÁÁpprriilliissii  pprrooggrraammookk

6. szombat, 17 óra: 

„„MMIIRRÔÔLL  SSZZÓÓLL  AA  JJEELLEENNÉÉSSEEKK  KKÖÖNNYYVVEE??””
Elôadó: Dr. Vankó Zsuzsanna, a Sola Scriptura Telológiai Fôiskola tanára

8. hétfô, 14 óra: 
„„HHÉÉTTMMÉÉRRFFÖÖLLDDEESS  CCSSIIZZMMÁÁBBAANN””

Országos Mesevetélkedô IV. fordulója

12. péntek, 17 óra
TTAAVVAASSZZKKÖÖSSZZÖÖNNTTÔÔ  MMÛÛSSOORR  ééss  TTÁÁNNCCHHÁÁZZ  

AA  KKEERREEKKEESS  EEGGYYÜÜTTTTEESSSSEELL

14. vasárnap, 8–18 óra:
ÖÖSSVVÉÉNNYYTTAAPPOOSSÓÓ  BBAARRÁÁTTII  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG

~ Kevély Körüli Kevergés  – Kevély Alatti Bolyongás ~

19. péntek, 10 óra: 
„„HHÉÉTTMMÉÉRRFFÖÖLLDDEESS  CCSSIIZZMMÁÁBBAANN””

Országos Mesevetélkedô megyei fordulója

28. vasárnap, 11.30 óra:
KKIITTEELLEEPPÍÍTTÉÉSSII  EEMMLLÉÉKKNNAAPP

Koszorúzás az emlékmûnél

28. vasárnap, 18 óra: 
EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  IISSMMEERREETTTTEERRJJEESSZZTTÔÔ

EELLÔÔAADDÁÁSSSSOORROOZZAATT  IIVV..  RRÉÉSSZZ

MMáájjuussii  eellôôzzeetteess
1. szerda 9–11-ig: 

ZENÉS ÉBRESZTÔ GYERMEKPROGRAMOKKAL 

3. péntek 17 óra:  
ANYÁK NAPJA alkalmából a KEVÉLYHEGYI DALKÖR  és a

PICIKEREKES köszönti az édesanyákat
11. szombat 14 óra KEREKES MAJÁLIS

18. szombat, 17 óra: 
„MIRÔL SZÓL A JELENÉSEK KÖNYVE?”

Elôadó: Dr. Vankó Zsuzsanna, a Sola Scriptura Teológiai Fôskola tanára

Részletek a nagyplakátokon és a mûvelôdési ház honlapján!

Pilisborosjenôi 
Vállalkozók, 

üzlettulajdonosok 
figyelem!

Ingyenes hirdetési lehetôség!

Pilisborosjenô képviselô-testülete
úgy döntött, hogy a Pilisborosjenôn
bejelentett és jelenleg itt is mûködô
cégek, üzletek, egyéb vállalkozások
számára a Pilisborosjenôi Hírmondó-
ban ingyenes hirdetési lehetôséget
biztosít. 

Feltételek:
A hirdetés megjelenéséhez minde-

nekelôtt a helyben bejelentett és itt
mûködô vállalkozók jelentkezése és a
hirdetés szövegének leadása szüksé-
ges. (Helye: Polgármesteri Hivatal
Pilisbo-rosjenô, Fô út 16.) Az ingye-
nesség további feltétele az, hogy ma-
radjon hely az aktuális számban. 

Megjelenés gyakorisága:
A lap megjelenése alkalmi (havon-

ta, kéthavonta), ezért a hirdetések
közlése is ehhez igazodik

Méret:
Maradék hely nagyságának függ-

vénye, de maximum 1/32 oldal méret-
ben. Abban az esetben, ha nincs ele-
gendô hely az összes igényelt hirde-
tés 1/32 méretû közlésére azok egyi-
ke sem jelenik meg, vagy a hírde-
tések tartalma felsorolásszerüen lesz
közölve. (Például: az alábbi pilis-
borosjenôi vállalkozók várják vásárló-
ikat, ügyfeleiket, stb.) 

Amennyiben a jelentkezôk száma
oly mértékû lenne, hogy az oldalszá-
mot ki kell bôvíteni a hirdetôk vállal-
hatják annak önköltségi áron való
megtérítését. Ez jelenleg oldalanként
kb. 10 ezer forint. (Mindenféle kiad-
ványt minimum két oldallal szüksé-
ges bôvíteni!)

Amennyiben a vállalkozó mégis
szeretné anyagilag támogatni a lap
megjelenését köszönettel vesszük!

Az ingyenes hirdetési lehetôség
idôtartama:

Az elsô hirdetés megjelenéstôl
számított egy év. A késôbbiekben, si-
ker esetén meghosszabbítható.

Kötelezettségek:
Mivel a lap esetileg jelenik meg és

a nyújtott lehetôség ingyenes az ön-
kormányzat és a hirdetôk nem kerül-
nek egymással semmilyen jogvi-
szonyba.

Jelentkezni lehet: 
06-30-9-507-775

Várjuk a hirdetni szándékozó vál-
lalkozókat.

Windisch László
Képviselô
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A közszolgálati jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 
A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás határo-
zatlan idôre szól. 

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16. 

A  közszolgálati  tisztviselôk  képesítési  elôírásairól  szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöl-
tôje által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi igazgatási feladatok 
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Ellátandó feladatok:
Gazdasági Iroda vezetése 

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
Gazdasági Iroda szervezetének irányítása, költségvetési, gaz-
dálkodási,  adókivetési  és  behajtási  munka irányítása,  intéz-
mények  pénzügyi  feladatainak  ellátása,  pénzügyi  ellenjegy-
zés, kötelezettségvállalások ellenôrzése, 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rend. 9. § (2), 10. § (7) b) pont szerinti feladatok ellá-
tása, pályázat-elszámolási feladatok koordinációja.

A munkakör betöltôje irányítása alá tartozó szervezeti egy-
ségek megnevezése:
Adóhatóság, Pénzügy

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
,,Közszolgálati  tisztviselôk  jogállásáról  szóló”  2011.  évi
CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselôkre  vonatkozó  cafetéria  szabályzata,  PMH  SZMSZ
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvôképesség,
• Büntetlen elôélet,
• a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekez-

dése szerinti szakirányú végzettség, 
•  gazdálkodási  és/vagy  költségvetési  –  legalább  1–3  év

szakmai tapasztalat, 
• Gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
• Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
• Közigazgatási szakvizsga, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  benyújtandó  a  45/2012.  (III.  20.)  Korm.  rendelet  sze-

rinti  önéletrajz,  erkölcsi  bizonyítvány,  vagy  az  annak

megkérését  igazoló  szelvény,  szakképzettséget  igazoló
dokumentumok másolata 

A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör a  pályázatok elbírálását  követôen azonnal  be-
tölthetô. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 24. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenô Község Ön-
kormányzat  Polgármesteri  Hivatala  címére  történô
megküldésével (2097 Pilisborosjenô, Fô út 16. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lô azonosító számot: 1/247/2013, valamint a munkakör
megnevezését: Gazdasági Iroda vezetô. 

• Személyesen: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea jegyzô,
Pest megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
• személyes meghallgatás alapján a polgármester jóváhagyá-

sával a jegyzô dönt az álláshely betöltésérôl 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.pilisborosjeno.hu – 2013. március 21.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a
www.pilisborosjeno.hu honlapon szerezhet. 

Köszönetnyilvánítás
A  Weindorfer  Singkreis  Német  Dalkör  megköszöni  Heves
László alpolgármesternek, az alpolgármesteri illetményérôl
való  lemondása  révén  nyújtott  támogatást.  A  támogatás
összegét a német kultúra és hagyományápolás céljaira for-
dítjuk. 

Perlinger Györgyi
a dalkör elnökhelyettese

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: Pilisborosjenô Község Önkormányzata
Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.

Megjelenik: havonta, 1300 példányban. Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

Pilisborosjenô Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
a ,,Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
Pilisborosjenô Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Gazdasági Iroda vezetô 
munkakör betöltésére. 

KÖZMEGHALLGATÁS
2013. április 30-án 18 h-i kezdettel az

Önkormányzat Képviselô Testülete
KÖZMEGHALLGATÁST tart a Mûvelôdési Ház

nagytermében (Pilisborosjenô Fô út 16.)
falunk lakossága számára. 
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Budakörnyéki Járási Földhiva-
tal új székhelye 1117 Budapest, Ka-
rinthy Frigyes utca 3. Az ügyfélfoga-
dás és az ügyintézés 2013. április 3.
napjától kezdve a hivatal új székhe-
lyén történik.
Fenti naptól kezdve kérjük ügyfelein-
ket, hogy postán küldött beadványai-
kat az új székhelyre legyenek szívesek
címezni.
A Budakörnyéki Járási Földhivatal
egyéb elérhetôségei a 2013. április 3.
napjától kezdve az alábbiak:

Telefonszám: 061/279-209   
061/279-2092

FAX: 061/279-2095
e-mail: budakornyek@takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idô az alábbiak sze-
rint alakul:

Hétfô: 830-1200, 1300-1600

Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800-1200; 1300-1600

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 830-1200

A sorszámosztó valamennyi fent rög-
zített ügyfélfogadási idôpont végét
megelôzô fél órával kerül lezárásra.
Felhívom továbbá Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy a Lurdy Ház-i kiren-
deltségünkön 2013. április 02. napjá-
tól – a korábbi rendnek megfelelôen –
kizárólag tulajdoni lap és nem hiteles
térképmásolat szolgáltatásainkat ve-
hetik igénybe, az egész országra kiter-
jedôen.

A Lurdy Ház-i kirendeltség ügyfélfo-
gadási rendje:

Hétfôtôl – Csütörtökig: 
8.30-16.00 
sorszám kiadás: 
15.45-ig
Péntek: 
8.30-13.00
sorszám kiadás: 
12.45-ig

Tisztelettel:     dr. Koós Márk György
hivatalvezetô

A Kormány döntése értelmében a
zártkerti fekvésû földek használóinak
nem kell földhasználatukat a földhasz-
nálati nyilvántartásban regisztráltatniuk.

A vonatkozó jogszabályi rendelke-
zések módosításával kapcsolatban
szükséges intézkedések folyamatban

vannak. Azok hatályba lépéséig a
földhivatalok a zártkerti földekre vo-
natkozóan a földhasználati nyilván-
tartásba történô regisztrálással kap-
csolatos ügyintézésüket felfüggesz-
tették.

Ezen intézkedések a külterületi

fekvésû földek használóit nem érintik,
a külterületi fekvésû földek használa-
tát a hatályos jogszabályok rendelke-
zéseinek megfelelôen továbbra is be
kell jelenteni.

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala

K Ö Z L E M É N Y a zártkert tulajdonosok részére a földhasználati 
regisztrációval kapcsolatosan

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot ír ki
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében elkülönített elôirányzat terhére

közhasznú tevékenység (civil szervezetek) támogatására

I. A pályázat célja:
A pályázat a civil társadalom megerôsödését, fejlôdését, a szervezetek társadalmi
szerepvállalását hivatott elôsegíteni. Célja továbbá az Önkormányzat és a civil tár-
sadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás elômozdítása az önkormány-
zati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.
II. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be Pilisborosjenô közigazgatási területén legalább egy éve
bejegyzett, vagy mûködését Pilisboros-jenô területén kifejtô – nem haszonszerzési
célból, vagy politikai, vallási megfontolásból létrehozott – társadalmi szervezetek
(egyesületek, alapítványok) valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô társadal-
mi szervezôdések (klub, kör, szakkör, egyéb). Jogi személyiséggel nem rendelkezô
társadalmi szervezôdések esetén, kötelezettség vállaló szervezet bevonására van
szükség.
III. A támogatás formája:
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendô pénzbeli támogatás, melyet a pályázó
2013. május 3. és 2014. január 31. között keletkezô mûködési, és ugyanezen idôsza-
kban a mûködéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve programok,
rendezvények költségeihez használhat fel. A pályázatban kizárólag a fenti idôsza-
kra vonatkozó számlák számolhatók el. támogatás célja csak a szervezet létesítô
okiratában meghatározott cél lehet. A támogatás önmagában nem lehet a mûkö-
dés kizárólagos forrása.
IV. A pályázatok benyújtásának feltételei:
Pályázni a 2013. évi pályázati adatlapon lehet, az abban meghatározott mellékle-
tekkel.
A határidôn túl benyújtott vagy hibásan, hiányosan kitöltött pályázatok elfogadá-
sára nincs lehetôség. Egy szervezet a támogatási idôszakban egy pályázat benyúj-
tására jogosult. Ha a pályázó jelen pályázat keretében támogatásban részesül és a
következô évben önkormányzati támogatást kérelmez, de a támogatással a
következô pályázat benyújtásának határidejéig nem számol el, akkor a 2014. évi
pályázatból automatikusan kizárásra kerül. 
Pályázati adatlap letölthetô a www.pilisborosjeno.hu webol-dalról, valamint sze-
mélyesen igényelhetô az Pilisborosjenô Községi Polgármesteri Hivatalban (2097
Pilisborosjenô, Fô út 16.) 
A pályázatot papír alapon, egy példányban kell az Pilisborosjenô Önkormányzata
részére (2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.) postai úton vagy személyesen benyújtani.

Pályázatok beérkezésének határideje:
2013. április 15. hétfô – 15 óra

A pályázatokat Pilisborosjenôi Községi Önkormányzat iktatja és archiválja.
Pilisborosjenôi Községi Önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt tá-
mogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó informá-
ciókat közérdekû adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetôvé teszi a nyilvánosság
számára.
A beadott pályázatok alapján a civil szervezetek támogatásáról Pilisborosjenô
Község Önkormányzatának Képviselô-testülete dönt. A nyertes pályázó szerveze-
tekkel az Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A nyertesek névsora és a
támogatások mértéke a www.piilisborosjeno.hu weboldalon lesz elérhetô. A pályá-
zatokkal kapcsolatos további információ a 26/336-028-as telefonszámon kérhetô.



Pilisborosjenô község Önkormányzata Képviselô-
testületének

3/2013. (II. 26.) 
(hatályos 2013. 02. 27. napjától)

önkormányzati rendelete
a 2013. évi önkormányzati költségvetésrôl és   a költség-

vetés végrehajtásának szabályairól 

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete (továbbiakban: képviselô-testület) az Alaptör-
vény 32. cikk (1) a) pont és (1) f) pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továb-
biakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Áht.
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31) Korm. rendelet
24-28. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a
2013. évi költségvetésérôl az alábbi rendeletet (további-
akban: Rendelet) alkotja.

I. rész
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenô Község Ön-
kormányzatának Képviselô-testületére, a Képviselô-tes-
tület bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az
önkormányzat önállóan mûködô intézményeire.

2. §
(1) A Képviselô-testület 

a)  a 2013. évi költségvetését az 1.számú mellékletben
felsoroltak szerinti részletezésben határozza meg.

b) az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése szerinti tartalékok
elkülönítetten, a rendelet 9. §-ában foglaltak sze-
rint kerülnek bemutatásra.  

(2) A rendelet mellékletében alkalmazott táblázatokat
kell alkalmazni zárszámadáskor az Áht. 91. §-ában
foglaltak alapján.

3. §
(1) A Képviselô-testület a következô költségvetési elôi-

rányzat-csoportokat, illetve kiemelt kiadási elôirány-
zatokat határozza meg:
Elôirányzat-csoport neve:
Kiemelt elôirányzat neve:
a) Mûködési kiadások

– Személyi juttatások
– Munkaadókat terhelô járulékok
– Dologi jellegû kiadások
– Támogatásértékû mûködési kiadások és egyéb tá-

mogatások
– Ellátottak pénzbeli juttatása

b) Felhalmozási kiadások
– Beruházási kiadások ÁFA-val
– Felújítási kiadások ÁFA-val
– Támogatás értékû felhalmozási és egyéb kiadások

(2) A Képviselô-testület a következô kiemelt bevételi elô-
irányzatokat határozza meg:

a) Mûködési bevételek
– Önkormányzati támogatás, intézményi finanszí-

rozás
• Intézményi mûködési bevételek

• Önkormányzat sajátos mûködési bevételei
• Központi támogatások
• Támogatás értékû mûködési bevételek

c) Felhalmozási bevételek
– Felhalmozási és tôke jellegû bevételek
– Támogatás értékû felhalmozási célú bevételek

d) Egyéb bevételek, támogatási  kölcsönök visszatérü-
lése

e) Hitelmûveletek bevételei
f) Pénzforgalom nélküli bevételek

II. rész
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek 

és kiadásainak fôösszege

4. §

(1) A Képviselô-testület az Önkormányzat, a Polgármes-
teri Hivatal és az önkormányzati intézmények együt-
tes, 2013. évi költségvetési fôösszegét

369.345 eFt bevétellel, 
369.345 eFt kiadással, 

állapítja meg.

Ezen belül
a) felhalmozási bevételeket         36.630 eFt 

felhalmozási kiadásokat 36.630 eFt összegben
felhalmozási célú hitelfelvételt 23.344 eFt

b) mûködési bevételeket        332.715 eFt
mûködési kiadásokat        332.715 eFt összegben 

hagyja jóvá.

(2) Az éves várható bevételi és kiadási elôirányzatok fel-
használási ütemtervét a 13. számú melléklet tartal-
mazza.

5. §

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és ki-
adási fôösszegek megbontását  a 2., 2/A. és 2/B. számú
mellékletek tartalmazzák. A 2. számú melléklet az Ön-
kormányzat együttes pénzügyi mérlege, a 2/A. számú mel-
léklet a mûködési célú, a 2/B. számú melléklet a felhalmo-
zási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be mérlegsze-
rûen.

Az önkormányzat bevételei

6. §

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételeket ki-
emelt elôirányzatok szerinti részletezésben a 3., 5/A.,
5/B., számú mellékletek tartalmazzák. A 3. számú mellék-
let a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mûködô intéz-
mények bevételeit szakfeladatonként,  az 5/A. számú mel-
léklet az Önkormányzat, a Polgármesteri  Hivatal és az
önkormányzat intézményeinek mûködési célú bevételeit,
az 5/B. számú melléklet az Önkormányzat, a Polgármes-
teri  Hivatal és az önkormányzat intézményeinek felhal-
mozási célú bevételeit mutatja be jogcímenkénti részlete-
zésben. 
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Az önkormányzat kiadásai

7. §

(1) A 4. § (1) bekezdésben megállapított kiadásokat ki-
emelt elôirányzatok szerinti bontásban a 4. és 6. számú
mellékletek tartalmazzák. A 4. számú mellékletben ta-
lálhatók a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan
mûködô intézmények kiadási elôirányzatai, a 6. számú
mellékletben pedig az Önkormányzat kiadási elôirány-
zatai, szakfeladatonkénti részletezésben.

(2) A 6. számú melléklet részletezô táblái az alábbiak:
6/1     Általános tartalék és Céltartalékok
6/2     Kiadói tevékenység
6/3     Rendszeres szociális ellátások
6/4     Eseti szociális ellátások
6/5     Egyéb szociális ellátások
6/6     Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6/7     Hulladékgazdálkodás
6/8     Város- és községgazdálkodás 
6/9     Közvilágítási feladatok
6/10   Egészségház, állategészségügy 
6/11  Átadott pénzeszközök, támogatások

8. §

A Képviselô-testület az Önkormányzat felhalmozási
kiadásait beruházási feladatonként, valamint felújítási cé-
lonként a 6/6., 6/7. számú mellékletek szerint állapítja
meg.

Tartalékok

9. §
A Képviselô-testület a 6/1. számú melléklet szerint
a) az év közbeni mûködési-gazdálkodási gondok eny-

hítésére 10.612 eFt összegû általános tartalékot,
b) a mellékletben megjelölt célokra 11.880 eFt összegû

céltartalékot hagy jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok, EU-projektek

10. §

Az önkormányzatnak jelenleg nincsenek többéves ki-
hatással járó feladatai. (hitelfelvételtôl függ)

Közvetett támogatások 

11. §

A Képviselô-testület a 2013. évi közvetett támogatáso-
kat, azok jellege, mértéke és összege szerinti részletezett-
séggel a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

III. rész

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítá-
sára vonatkozó szabályok

12. §

(1) Az Önkormányzat, valamint önállóan mûködô intéz-
ményei és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott költ-
ségvetés alapján gazdálkodnak, a vonatkozó jogsza-
bályok szerinti követelmények szigorú betartása, vala-
mint maximális takarékosság mellett. 

(2) A Képviselô-testület felhatalmazza a költségvetési
szerveit a költségvetésben elôírt bevételek beszedésé-
re és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, a tervezett bevételek el-
maradása nem vonja automatikusan maga után a költ-
ségvetési támogatás (intézményi finanszírozás) növe-
kedését. A tervezett bevételek elmaradása, a tervezett
kiadási elôirányzatok arányos csökkenését vonja ma-
ga után.

13. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében jóvá-
hagyott bevételi és kiadási elôirányzatok módosításá-
ról, a közöttük történô átcsoportosításról e Rendelet
16. §-ban foglalt kivételekkel, a Képviselô-testület
dönt.

(2) Amennyiben év közben az Önkormányzat vagy költ-
ségvetési szervei, a Rendelet elfogadásakor még nem
ismert többletbevételhez jutnak, vagy a bevételek tel-
jesülése elmarad a tervezettôl, a polgármester errôl
tájékoztatja a Képviselô-testületet. A Képviselô-testü-
let szükség szerint, de évente legalább négy alkalom-
mal módosítja rendeletét az alábbiak szerint:
a) az elsô negyedévrôl a májusi képviselô-testületi ülé-

sen a március 31-i,
b) a féléves beszámoló idôpontját megelôzôen a júni-

us 30-i,
c) a háromnegyed éves tájékoztató készítését megelô-

zôen a szeptember 30-i,
d) az éves beszámoló készítését megelôzôen a decem-

ber 31-i állapotnak megfelelôen.
(3) Amennyiben év közbeni jogszabályváltozások miatt –

a helyi önkormányzatokat illetôen – egyes támogatá-
sok, állami hozzájárulások zárolásra kerülnek, vagy
többlettámogatás kerül jóváhagyásra, az intézkedés
kihirdetését követôen a Rendelet módosítását hala-
déktalanul a Képviselô-testület elé kell terjeszteni.

14. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváha-
gyott kiadási és bevételi elôirányzataikat saját hatás-
körben módosíthatják, a kiadási elôirányzataikon be-
lül átcsoportosításokat hajthatnak végre a  (2)–(5) be-
kezdésben foglaltak betartása mellett.

(2)  Saját hatáskörû átcsoportosítás nem irányulhat a sze-
mélyi juttatások elôirányzatának növelésére, kivéve
az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglaltakat.

(3) A költségvetési szervek a többletbevételeiket saját ha-
táskörben többletkiadásokra felhasználhatják. E § al-
kalmazásában, többletbevétel a költségvetési szerv in-
tézményi bevételeinek eredeti elôirányzatán felül tel-
jesült bevétel. 

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékû bevételeik,
valamint a véglegesen átvett pénzeszközökbôl szár-
mazó többlet-bevételeiket – a kapcsolódó célnak
megfelelôen – saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az önállóan mûködô költségvetési szervek saját körû
elôirányzat-módosításaira csak a pénzügyi-gazdasági
feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv gazda-
sági szervezetének tájékoztatása és elôzetese egyezte-
tés után kerülhet sor. A polgármester gondoskodik, a
gazdasági szervezet javaslata alapján a módosítások
elôterjesztésérôl a Képviselô-testület felé, a soron kö-
vetkezô rendeletmódosítás idôpontjára. 
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(6) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó fel-
adatmutatók évközi változásáról, azok csökkenése
esetén tárgyév április 25-ig, július 25-ig, október 10-ig,
azok növekedése esetén legkésôbb július 25-ig, a költ-
ségvetési szerv vezetôje köteles az igénylésért felelôs
iroda vezetôje részére adatot szolgáltatni.

(7) A költségvetési szervek vezetôi felelôsek a feladatmu-
tatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások
igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartal-
máért, a normatív elszámolásokhoz szükséges doku-
mentumok helyességéért

A költségvetési elôirányzatok évközi módosításának
nyilvántartása

Adatszolgáltatás az elôirányzat-módosításokról

15. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott
elôirányzat-módosításaikról havonta, a tárgyhót követô
hó 10-éig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelô
részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot
kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére az
e rendelet 15. számú mellékletét képezô adatlapon.

16. §

A Képviselô-testület, illetve bizottságainak saját ha-
táskörû elôirányzat-módosításait a 15. §-ban meghatáro-
zott idôpontokban hagyja jóvá. 

Tartalék és egyéb elôirányzatokkal kapcsolatos külön
rendelkezések

17. §

A Képviselô-testület a Tartalék - Általános tartalék és
Céltartalék összege - terhére történô átcsoportosítás jo-
gát a Képviselô-testület és szervei Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 17/2011. (XI. 9.) (hatályos 2011.
11. 10. napjától) számú rendeletének 57. § (2) a) pont és
2. számú melléklet A) pont VII./1. alpont felhatalmazása
alapján az általános tartalék 8%-a, a céltartalék 2%-a
erejéig a polgármesterre ruházza át a felhasználást köve-
tô negyedév második képviselô-testületére elôterjeszten-
dô, a felhasználásról szóló polgármesteri beszámoló terhe
mellett.  

18. §

(1) A civil szervezetek támogatására elkülönített és nem
nevesített támogatások (elkülönített pályázati alap)
elosztása és kifizetése civil szervezetek részére 2013.
03. 31-ig kiírandó pályázat, annak feltételei és a be-
nyújtott kérelmek alapján történô elbírálás alapján
történik. 

IV. rész

Számlavezetésre és a gazdálkodásra 
vonatkozó szabályok

19. §

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának, számlave-
zetô pénzintézete az OTP Nyrt. 1054 Budapest, Báthory

9. szám alatti fiókja. Az önkormányzat intézményei önál-
ló fizetési számlával rendelkeznek.

20. §

Az önállóan mûködô, valamint az önállóan mûködô és
gazdálkodó intézmények részére az önkormányzat, ha-
vonta biztosítja a jóváhagyott költségvetési kiadási elôi-
rányzat 1/12-ed részét, mely minden hónap 2. napján át-
utalásra kerül az intézmény fizetési számlájára.

21. §

(1) Az intézményeknél, havonta, az intézményi kiutalt ke-
retösszeg erejéig, a napi kiadási szükségleteknek meg-
felelôen, arányosan történik a felhasználás. 

(2) Az intézményi havi pénzmaradvány összege a követ-
kezô havi finanszírozási keret összegét növeli. 

(3) Az év végén megmaradó pénzmaradványról, annak
következô évi felhasználásáról a Képviselô-testület
dönt a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor.

22. §

Az intézmények a Költségvetési törvény 2. számú mel-
léklete alapján igényelhetô általános és ágazati feladatok
támogatására, valamint a 3. számú mellékletében felso-
rolt központosított elôirányzatokkal, állami támogatások-
kal jogcímenként az éves költségvetési beszámoló kereté-
ben kötelesek tételesen elszámolni, és a pénzmaradvány
elszámolásának keretében az intézményt meg nem illetô
rész fedezetét a befizetési kötelezettség teljesítésére elkü-
löníteni. Ha a támogatásról történô lemondás az intéz-
ménynek felróható okból késedelmesen történik, akkor
az Ávr. 104–107. §-ai értelmében keletkezett kamatfizeté-
si kötelezettség az intézmény költségvetését terheli. 

V. rész

Vegyes és záró rendelkezések

23. §

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kö-
telezettség a jóváhagyott kiadási elôirányzatok mértékéig
vállalható - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is
– és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetôk el
(utalványozás).

24. §

A Képviselô-testület a 2013. évi létszám-elôirányzatot
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmé-
nyek szerinti bontásban a 14 számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

25. §

Ez a rendelet a 2013. február 27. napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétôl kell alkal-
mazni.

Paksi Imre        Hegedûsné dr. Hovánszki Timea 
polgármester   jegyzô

8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ



Pilisborosjenô Község Önkormányzata 
Képviselô-testületének

4/2013. (II. 26.) 
(hatályos 2013. II. 27. napjától 2013. 12. 31. napjáig) 

önkormányzati rendelete

Pilisborosjenô Község Önkormányzat 
Képviselô-testületének Polgármesteri Hivatalában a

2013. évi igazgatási szünet és szokásostól eltérô 
munkarend elrendelésérôl

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-tes-
tülete a közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 93. § (2) és 232. § (3) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenôi Polgármes-
teri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott
köztisztviselôkre és munkavállalókra.

2. § 

(1) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a nyári igazgatá-
si szünet 2013. augusztus 5. napjától 2013. augusztus
20. napjáig tart.

(2) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a téli igazgatási
szünet 2013. december 30. napjától 2013. december
31. napjáig tart.

(3) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a 2013. évi mun-
kaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munka-
rendtôl való eltéréssel járó – munkarend a következô:

a) 2013. augusztus 24., szombat munkanap
2013. augusztus 19., hétfô pihenônap

b) 2013. december 7., szombat munkanap
2013. december 24., kedd pihenônap

c) 2013. december 21., szombat munkanap
2013. december 27., péntek pihenônap

(4) A Hivatal 2013. július 1. napján zárva tart.

3. §

(1) Jelen rendelet 2013. január 27. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2014. január 1. napján hatályát veszti.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzata 
Képviselô-testületének
5/2013. (2013. 02. 26.) 

(hatályos 2013. 02. 27. napjától)
önkormányzati rendelete 

a Képviselô-testület és szervei Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 

17/2011. (XI. 9.) Önk. számú rendeletének 
módosításáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (2) 51. § (2) 53. § (1) bekez-
désében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi

rendeletet alkotja a képviselô-testület és szervei Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának (a továbbiakban „R.”)
módosítására.

1. § 

(1) A R. 62. § (1) bekezdésében a „Képviselô-testület”
szövegrész „polgármester” szövegrészre módosul.

(2) A R. 62. § (2) bekezdése hatályon kívül kerül.

2. §

(1) A R. 63.§-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:
„(5) A jegyzôt jegyzôi hatósági jogkörben hat hóna-
pot meg nem haladó akadályoztatása esetén, az adó-
hatósági jogkörök kivételével, az igazgatási ügyintézô
helyettesíti.”

(2) A R. 63. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:
„(6) A jegyzôt pénzügyi igazgatási és gazdálkodási
feladatkörében, valamint adóhatósági jogkörben hat
hónapot meg nem haladó akadályoztatása esetén a
Gazdasági Iroda vezetôje helyettesíti.”

(3) A R. 63.§-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:
„(7) A jegyzôt a képviselô-testületi elôterjesztések
törvényességi ellenôrzésében és a képviselô-testületi
üléseken a törvényességi felügyeletet szolgáló részvé-
tel tekintetében hat hónapot meg nem haladó akadá-
lyoztatása esetén az anyakönyvvezetô helyettesíti.”

3. §

A R. 64.§ (1) bekezdésében a „Képviselô-testület”
szövegrész „polgármester” szövegrészre módosul.

4. §

Jelen rendelet 2013. 02. 27. napján lép hatályba. Kihir-
detésérôl a jegyzô gondoskodik.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzat 
Képviselô-testületének 

6/2013. (II. 26.) számú (hatályos: 2013. 02. 27. napjától)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának képviselô-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szervei,
köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alá-
rendeltségû szervek feladat és hatásköreirôl szóló 1991.
évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés j) pontja, a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekez-
désében, valamint a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következôket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya
a) az önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az

PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 9



önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányí-
tása alatt mûködô költségvetési szervekre (a továb-
biakban: intézmények);

b) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat
tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dol-
gokra, vagyoni értékû jogokra, a gazdasági és köz-
hasznú társaságokban az önkormányzatot megille-
tô részesedésekre, az immateriális javakra valamint
az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati
vagyon) terjed ki.

2. Az önkormányzati vagyon

2. § (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üz-
leti vagyonból áll.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsva-
gyon, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell
nyilvántartani. A törzsvagyon a közvetlenül kötelezô ön-
kormányzati feladat ellátását, vagy hatáskör gyakorlását
szolgálja.

3. § (1) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon lehet for-
galomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes.

(2) Forgalomképtelen törzsvagyon:
a) törvényben és e rendelet 1. számú mellékletben

meghatározott, az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képezô  nemzeti vagyon és a

b) törvényben és e rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentôségû nemzeti vagyon.

(3) Korlátozottan forgalomképes vagyon, amit e ren-
delet 3. számú melléklete korlátozottan forgalomképes
vagyonelemként állapít meg.

(4) Üzleti vagyon mindaz a vagyon, amely nem tarto-
zik a törzsvagyon körébe.

4. § A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomké-
pes vagyon mûködtetésére:
a) saját többségi részesedésével mûködô gazdálkodó

szervezetet hozhat létre, vagy költségvetési, illetô-
leg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy

b) a mûködtetés idôleges jogát koncessziós szerzô-
désben a pályázat nyertesének engedheti át,

c) az önkormányzati törzsvagyonban lévô közcélú ví-
zi létesítmény létesítését végzô gazdálkodó szerve-
zetnek a létesítmény közmûvagyonát a képviselô-
testület használatba adja. 

3. Vagyonnyilvántartás és leltár
5. § (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatá-

lyos jogszabályok elôírásainak megfelelô nyilvántar-
tásokat kell vezetni.

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségve-
tési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatok-
kal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzs-
vagyont elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell
mutatni az önkormányzati vagyont terhelô kötelezettsé-
geket.

(3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a nemzeti va-
gyont, annak értékét és változásait, illetve a vagyon elsôd-
leges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését.

II. Fejezet
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlá-

sának közös szabályai

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

6. § (1) A tulajdonosi jogokat a képviselô-testület gyakorol-
ja, azonban az egyes tulajdonosi jogok gyakorlását a 12.
§ szerint saját szerveire ruházza át.

2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezô gazdálkodó szervezet, vagy magán-
személy akkor kezelhet, ha a képviselô-testület a meghatáro-
zott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelôi szerzôdéssel
megbízza. Ez esetben a vagyonkezelô – a szerzôdésben meg-
határozott körben – a tulajdonos önkormányzat nevében és
megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(3) Önkormányzati vagyonkezelô szervek: az önkor-
mányzat intézményei, gazdasági és közhasznú társaságai, az
önkormányzat hivatala.

(4) A vagyonkezelô szerv a kezelésében, használatában
lévô önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelezô
feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet ke-
retei között gazdálkodik.

7. § (1) Az önkormányzat a tulajdonában lévô vagyontár-
gyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkor-
mányzat tulajdonába kerülô vagyontárgyak létesítésére
gazdasági társaságot alapíthat, vagyonát gazdasági társa-
ságban hasznosíthatja.

(2) Ha az önkormányzat olyan gazdasági társaságot ala-
pít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevé-
kenysége az önkormányzat ellátási felelôsségi körébe tarto-
zik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az
önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya
51%-nál kevesebb nem lehet. Ez alól a szennyvízcsatorna
rendszer és szennyvíz tisztító telep üzemeltetését ellátó szer-
vezetben történô résztulajdon szerzése kivételt képez,
amennyiben az üzemeltetô gazdasági társaság tulajdoni
többsége állami tulajdonban van.

(3) Az önkormányzat által alapított gazdasági társasá-
gokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselô-testület
nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a kép-
viselô-testület nyilatkozatával lehet.

(4) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti tár-
saság, cég nevében történô feltüntetéséhez nem járul hozzá.

(5) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megôrzésé-
rôl, üzemeltetésérôl a képviselô-testület, a polgármesteri hi-
vatal, a gazdasági ellátó szervezet, az önkormányzat intéz-
ményei, valamint az e vagyontárgyakat üzemeltetô gazdasá-
gi társaságok útján gondoskodik.

(6) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasz-
nosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyi-
latkozat megtételére jogosult személy köteles a szerzôdés-
ben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának 
nyilvánossága

8. § (1) Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár
felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasz-
nosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt eset-
ben zártkörû– versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot
tevô részére lehet.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására
irányuló döntés alapján a Polgármesteri Hivatal, ingóság
nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés
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alapján a vagyonkezelô szerv feladata a versenytárgyalás le-
bonyolítása.

(3) A szerzôdés megkötésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

ellenôrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást.
(5) Az 5 000 000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítés-

re, vagyonhasznosításra vonatkozó szerzôdéseket az az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 15/B. § (1) szerinti tartalommal kötelezô köz-
zétenni a szerzôdés létrejöttét követô 60 napon belül. A köz-
zétételrôl a polgármester gondoskodik.

6. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
9. § (1) A vagyon értékének megállapítására a nyilvántartá-

si érték az irányadó.
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint

kell megállapítani:
a) értékpapír esetén a névérték alapján,
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem

régebbi értékbecslés alapján.
(3) Ha a szerzôdés tárgya több vagyontárgy vagy vagyon-

tömeg, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek
alkalmazásakor a vagyontárgyak vagy vagyontömeg együt-
tes értéke az irányadó.

(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során meg-
állapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyi-
ben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

7. Eljárás a tulajdonos képviseletében
10. § (1) Az önkormányzati vagyont érintô hatósági eljárás-

ban a tulajdonost megilletô nyilatkozattételi jogot, to-
vábbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél
jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról
a polgármester gondoskodik.

8. Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes
átruházása, követelés elengedése

11. § (1) Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes haszná-
latba adására kizárólag a képviselô-testület jogosult,
ha a kedvezményezett a vagyon használatával a köte-
lezô vagy önként vállalt önkormányzati feladatok tel-
jesítését vállalja, és a vagyonrész e feladat, ellátásához
szükséges. 

(2) Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használat-
ba adása esetén a kedvezményezett visel minden, a haszná-
lattal kapcsolatban felmerülô költséget – ideértve az esetle-
gesen felmerülô adófizetési kötelezettségeket.
12. § (1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy ked-

vezményesen átruházni – a törvényben meghatározott
eseteken kívül – a következô célra lehet:
a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b) kötelezettségvállalással, közérdekû célra,
c) közalapítvány javára, alapítványrendeléssel, vala-

mint
d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben
mondhat le részben vagy egészben követelésérôl:

a) csôdegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által

írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem
térül meg,

d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült
meg,

e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (arányta-
lan költségráfordítással) érvényesíthetô, valamint

f) ha a követelés kötelezettje nem lelhetô fel, és ez
dokumentumokkal hitelt érdemlôen bizonyított.

9. A felajánlott vagyon elfogadása
13. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára le-mond-

tak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelô el-
fogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötele-
zettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére 1 000 000 forint értékha-
tár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához
szükség van a képviselô-testület jóváhagyására.

10. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
14. § A képviselô-testület kizárólagos hatáskörébe tartoz-

nak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó dönté-
sek, értékhatártól függetlenül:
a) az önkormányzat tulajdonát képezô vagyontár-

gyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való
besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történô ki-
jelölése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló ré-
szesedéseinek értékesítésre történô kijelölése, va-
lamint pénzbeli és apport befektetése társaságok-
ba,

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni
fedezet biztosítékul nyújtása,

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú ér-

tékpapír vásárlása,
g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, valamint
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának en-

gedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz
való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

15. § (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb dön-
tések értékhatártól függôen az önkormányzat és szer-
vei hatáskörébe tartoznak.

(2) A képviselô-testület hatáskörébe tartozik:
a) az 1 000 000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása,
b) az 1 000 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy ér-

tékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasz-
nosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul
adása és egyéb módon való megterhelése, valamint

c) a behajthatatlan követelések törlése 300 000 Ft ér-
tékhatár felett.

(3) A képviselô-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsá-
gának hatáskörébe tartozik:

a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésé-
nek, hasznosításának ellenôrzése,

b) a biztosítási szerzôdések megkötésének vélemé-
nyezése,

c) a  Képviselô-testület  által  értékesítésre  kijelölt,
1 000 000 Ft értékhatár alatti ingatlan elidegeníté-
se, használatának, illetve hasznosítási jogának át-
engedése, biztosítékul adása, egyéb módon történô
megterhelése,

d) 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft értékhatárig az ingó va-
gyontárgy adásvételének engedélyezése, gépjármû-
vek adásvétele, valamint az éves költségvetésben
jóváhagyott beszerzések engedélyezése,

e) 1 000 000 Ft értékhatár alatt, az ellenérték nélkül
felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása,
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f) a behajthatatlan követelések törlése 30 000 Ft és
300 000 Ft között.

(4) A vagyonkezelô hatáskörébe tartozik:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhetô vagyon – két

évet meg nem haladó – határozott idôtartamú bér-
beadás útján történô hasznosítása,

b) a használatában, kezelésében lévô, 100 000 Ft ér-
téket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyo-
ni értékû jog értékesítése, valamint

c) a 30 000 Ft – a számviteli szabályok szerint számí-
tott – egyedi értéket meg nem haladó elavult ingó-
ságok értékesítése.

(5) A polgármester jogosult:
a) a hatáskörrel rendelkezô szerv döntése alapján a

vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére,
b) megkötni a nem intézményi használatban lévô bér-

leti szerzôdéseket, valamint
c) megkötni – a Pénzügyi és gazdasági Bizottság véle-

ményének figyelembevételével – a biztosítási szer-
zôdéseket

d) a behajthatatlan követeléseket 30 000 Ft-ig törölni.
16. § (1) E rendelet alkalmazásában a vagyonnal való ren-

delkezés és a tulajdonosi jogok gyakorlása:
a) az elidegenítés, adományozás,
b) a vagyon megterhelése, ideértve a vagyon biztosí-

tékul adását, zálog- és jelzálogjog, illetve szolgalmi
jog alapítását, használat jogának biztosítását, ha-
szonkölcsönbe adását, elidegenítési és terhelési ti-
lalom vállalását, komfort levél nyújtása,

c) a vagyon gazdasági és nonprofit gazdasági társasá-
gokba apportként történô bevitele, alapítványok,
közalapítványok rendelkezésére bocsátása,

d) az önkormányzat tulajdonán fennálló vagyonérté-
kû jog gazdasági társaság rendelkezésére bocsátá-
sához való hozzájárulás,

e) a vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon használat-
ba, hasznosítás céljából való használatba adása,
üzemeltetésbe, bérbe, haszonbérbe adását, lízing
szerzôdéssel való hasznosítását, koncesszióba adá-
sát, támogatásra történô felajánlásait,

f) az önkormányzatot megilletô, ingatlanra vonatko-
zó vagyoni jog alapítása és gyakorlása,

g) gazdasági és nonprofit gazdasági társaságokban
üzletrész, részvény alapján az önkormányzatot
megilletô tulajdonosi jog gyakorlása,

h) önkormányzati közfeladat ellátása érdekében a va-
gyon bérbe, üzemeltetésbe, használatba, illetve
hasznosítás céljából való használatba, vagyonkeze-
lésbe adása, és elvonása,

i) vagyonszerzés,
j) (tagi) kölcsön nyújtása,
k) önkormányzati vagyont érintô hatósági eljárásban

az önkormányzatot megilletô jog gyakorlása,
l) közérdekû kötelezettségvállalás.

11. Vagyonkezelôi jog létesítése

17. § Az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása
érdekében az Önkormányzat a közfeladatot Nvt. alap-
ján átlátható jogi személynek, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezô szervezetnek átadhatja, s a feladatát-
adáshoz szükséges, tulajdonában lévô törzsvagyonára
és üzleti vagyonára az átvevôt megilletô vagyonkezelôi
jogot létesíthet.

18. § Vagyonkezelôi jog létesítésére az alábbi közfeladatok-

hoz kapcsolódva kerülhet sor:
a) az épített és természeti környezet védelme
b) a helyi közutak és közterületek fenntartása, közterü-

leten közúti jármûvel való várakozás (parkolás) biz-
tosítása

c) a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
d) gondoskodás a helyi tûzvédelemrôl
e) az óvodákról, az alapfokú nevelésrôl, oktatásról gon-

doskodás
f) az egészségügyi ellátásról gondoskodás
g) a szociális ellátásról gondoskodás
h) gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról
i) a közösségi tér biztosítása

j) közmûvelôdési, tudományos, mûvészeti tevékeny-
ség, sport támogatása

k) nemzetiségi kisebbségek jogai érvényesítésének biz-
tosítása

19. § A vagyonkezelôt – ha jogszabály másként nem rendel-
kezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulaj-
donos kötelezettségei – ideértve a számvitelrôl szóló
törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési
kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenít-
heti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy
más dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul
nem adhatja, és a vagyonkezelôi jogot harmadik sze-
mélyre nem ruházhatja át, nem terhelheti meg.

20. § (1) Vagyonkezelôi jogot az önkormányzati közfeladat
átadásához kapcsolva ellenérték fejében, vagy ingyene-
sen lehet megszerezni és gyakorolni.

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a vagyonkezelôi
jog nyilvános pályázat útján, ellenérték fejében szerezhetô
meg. A pályázat tartalmát a képviselô-testület hagyja jóvá és
a pályázat elbírálásáról a képviselô-testület dönt. A pályáza-
ti eljárás szabályait jelen rendelet 4. sz. melléklete tartal-
mazza.

(3) Kijelöléssel vagyonkezelôi jog kizárólag ingyenesen
szerezhetô meg.

(4) A vagyonkezelôi jog megszerzésének feltétele, hogy a
vagyonkezelô a feladatellátással összefüggô jogokat, kötele-
zettségeket átvegye.

(5) Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelôi jog megszerzé-
séhez az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés is szüksé-
ges. A vagyonkezelôi jog jogosultja köteles gondoskodni az
ôt megilletô vagyonkezelôi jog ingatlan-nyilvántartásba tör-
ténô bejegyeztetésérôl.

(6) A 18. §-ban meghatározott közszolgáltatások ellátá-
sához szükséges önkormányzati tulajdonban lévô ingó- és
ingatlanvagyon kezelésbe adása vagyonkezelô szerzôdéssel
történik.

(7) A vagyonkezelési szerzôdésnek – figyelemmel az ön-
kormányzati közfeladatra és az ahhoz kapcsolódó önkor-
mányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmazni kell:

a) a vagyonkezelô által kötelezôen ellátandó önkor-
mányzati közfeladat és az ellátható egyéb tevékeny-
ségek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkeze-
lô a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak
olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne ve-
szélyeztesse az átadott közfeladat ellátását,

b) a vagyonkezelô által a feladatai ellátásához alvállal-
kozók, illetôleg közremûködôk igénybevételére, és
ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon
birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó ren-
delkezéseket,

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe
adott eszközöknek a helyi önkormányzat számviteli
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nyilvántartási adataival megegyezô tételes jegyzéket
értékével együtt, azon belül a kötelezô önkormány-
zati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, a
vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodás-
ra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való
vállalkozás feltételeit,

d) a vagyonkezelôi jog megszerzésének ellenértékét, il-
letve az ingyenesség tényét, a vagyonkezelésbe vett
vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek telje-
sítésének módját és formáját,

e) az önkormányzat költségvetését megilletô – a va-
gyonkezelésbe adott vagyon kezelésébôl származó –
befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott
vagyonnal történô elszámolásra vonatkozó rendel-
kezéseket,

f) a szerzôdés teljesítésének biztosítására vonatkozó
rendelkezéseket,

g) a teljesítés biztosítására szolgáló mellék-kötelezett-
ségeket és egyéb biztosítékokat,

h) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetôen
eredményes gazdálkodásra vonatkozó elôírásokat,

i) a vagyonkezelési szerzôdés idôtartamát.
(8) A vagyonkezelônek a tulajdonosi hozzájárulást kell

beszereznie a vagyonkezelési tevékenység körében felmerü-
lô bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez. A
tulajdonosi hozzájárulást a polgármester jogosult megadni.

(9) Az önkormányzat negyedévente ellenôrzi a vagyon-
kezelôi jog gyakorlását, az átadott vagyon rendeltetésszerû
használatát és kezelését.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2013.02.27. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

15. § Hatályát veszti az Önkormányzat Képviselô-testület-
ének a 11/2003. (VI. 15.) Kt. rendelettel módosított, az
önkormányzat vagyonáról szóló 9/2000. (X. 10.) Kt.
rendelete.

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Önkormányzat Képviselô-testületének
7/2013. (III. 19.)

számú önkormányzati rendelete
(hatályos 2013.  03. 20. napjától)

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl
szóló 9/2012. (III. 12.) számú rendelet módosításáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete (továbbiakban: képviselô-testület) az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban
Áht.) 34. §-a, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló
368/2012 (XII. 31) Korm. rendelet 42. §-ában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a  tárgyévi költségvetés módo-
sításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) al-
kotja.

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) be-
kezdés kerül:

„(1) A Képviselô-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
együttes, 2012. évi költségvetési fôösszegét

549.163 eFt bevétellel, 
549.163 eFt kiadással

állapítja meg, ezen belül
– a felhalmozási bevételeket                2.114 eFt
– a felhalmozási kiadásokat             101.609 eFt 
– a felhalmozási célú hitelfelvételt     99.495 eFt,

– a mûködési bevételeket                447.554 eFt
– a mûködési kiadásokat                 447.554 eFt összegben 

hagyja jóvá.”
2. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi 9. § kerül:

„9. § (1) A Képviselô-testület a 6/1. számú melléklet sze-
rint
a) az év közbeni mûködési-gazdálkodási gondok

enyhítésére 7.091 eFt összegû általános tartalé-
kot,

b) a mellékletben megjelölt célokra 40.000 eFt ösz-
szegû céltartalékot,

(2) A Képviselô-testület a 4. sz. mellékletben 500 eFt pá-
lyázati összeget hagy jóvá.”

3. §

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyében, e rendelet 2.
számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2/1. számú melléklete helyében, e rendelet
2/1. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 2/2. számú melléklete helyében, e rendelet
2/2. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyében, e rendelet 3.
számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. számú melléklete helyében, e rendelet 4.
számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyében, e rendelet 6.
számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 6/1. számú melléklete helyében, e rendelet
6/1. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 6/2. számú melléklete helyében, e rendelet
6/2. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 6/3. számú melléklete helyében, e rendelet
6/3. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 6/4. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/4. számú melléklete lép.

(11) A Rendelet 6/5. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/5. számú melléklete lép.

(12) A Rendelet 6/6. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/6. számú melléklete lép.

(13) A Rendelet 6/7. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/7. számú melléklete lép.

(14) A Rendelet 6/8. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/8. számú melléklete lép.

(15) A Rendelet 6/9. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/9. számú melléklete lép.

(16) A Rendelet 6/10. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/10. számú melléklete lép.

(17) A Rendelet 6/11. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/11. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2013.03. 20. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester  jegyzô
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A  Fehér  Kereszt  Közhasznú  Egyesület,  a  Jövô  Jenô
Alapítvány és az Ürömért Egyesület 2012. szeptember-
tôl  valósítja  meg  a  Családi  közösségek  megerôsítése
Üröm és Pilisborosjenô községekben címû projektjét. 

Folyamatos képzések,  csoportfoglalkozások a Misszi-
ós Házban (Iskola u. 2.)

Családi Mûhely 
Interaktív, mentálhigiénés foglalkozás családi életre ké-
szülôknek és már gyakorlóknak, pszichológusok veze-
tésével  a  családi  kommunikáció  és  konfliktuskezelés
fejlesztésére.
Szombatonként, április 13., 20., május 4., 11., 25. 09.00-13.30-ig.

Intimitások kertje – Szülôk Iskolája,

filmvetítéssel
Szombatonként, április 6., 13., 27., május 11., 25. 10.00-16.00-ig.

Disputa –  csoportfoglalkozások  14-25  évesek-

nek
Péntekenként, április 5., 12., május 3., 17., 31. 16.00. órától

Családi életre nevelés (CsÉN)
– 14-25 éveseknek
Péntekenként, április 5., 19., 26., május 10., 24. 16.00. órától. 

mintApa
A tematikus sorozatunkban meghívott neves vendége-
ink mint apaként és mintaapaként is mesélnek maguk-
ról.

Süveges Gergô újságíró,  mûsorve-
zetô – április 19.

Ungváry Krisztián történész elôadá-
sa: A Horthy-rendszer mérlege, má-
jus 10.

Kézmûves foglalkozások a
Játszóházban: 
Március 28. csütörtök 16.00: készülés Húsvétra
Május 18. szombat 16.00: készülés Pünkösdre

ÉLETFA, BABAZÁSZLÓ
Életfát  és  Babazászlót  adunk  minden  2012–2013-ban
született csecsemônek. 

Igénylés, további információ a www.csaladert.hu olda-
lunkon vagy Bárdy Károlynál a Charlie@Uromert.hu cí-
men. 
Aktuális  programjainkról  olvashat  a  www.csaladert.hu
oldalon. 

FÖLD NAPI SZEMÉTGYÛJTÉS
Április  20.  szömbat  délelött  10  órától.  Ialálkozás  a
Mûvelôdési Ház elötti parkolóban.  Konténert, kesztyût,
zsákokat, szendvicset és teát biztosítanak a szervezôk. 
Új  program : önkéntes segítôknek díjtakan lovaglás –
lovagoltatás. Szervezô: Jövô Jenô és NOE.

Lökkös Attila
projektvezetô

Közösségfejlesztés 
a Családokért



XX. ÉVFOLYAM 4–5. SZÁM 2013. ÁPRILIS–MÁJUS

Pilisborosjenôi

Hírmondó

Az  elsô  negyedév  elteltével  és  a
közmeghallgatások  után  a  település
közállapotairól  az  alábbiakban  sze-
retném  tájékoztatni  a  Kedves  Olva-
sókat:

• Pénzügyi helyzetünket a szûkös-
ség, de emellett a viszonylagos stabi-
litás  jellemzi.  Ezévi  költségvetésünk
a két évvel ezelôttinek a felére esett
vissza:  most  kereken  370  millió  Fo-
rint.  Az  iskolánk  bértömegével  már
nem  mi  gazdálkodunk,  de  ezzel
együtt a helyi adóbevételek egy jelen-
tôs  részét  (ld.  Hírmondó  2012.  de-
cember)  be  kell  fizetnünk  az  állam-
háztartásba.  Beruházásra,  fejlesztés-
re  az  idei  költségvetésbôl  sem  futja.
Az  építmény  és  telekadó  rendele-
tünk módosítása miatt az új összeté-
telû  adatbázist  ki  kell  alakítanunk,
ezért az idei évi kivetések is elhúzód-
nak. A tavalyi és az idei adóbefizeté-
sek idôben össze is érnek, ezért mu-
tatkozik  egyfajta  folyamatos  adófel-
töltés  a  pénzkészlet  szempontjából.
Útjaink állapotromlásával lépést tar-
tani  nem  tudunk.  Továbbra  is  cél  a
túlélés,  és  emellett  a  fejlesztésekhez
elsôsorban külsô forrásra pályázunk.

• Az elôttünk álló feladatok közül
néhány nagyobb tétel:

–  Kátyúzás,  útkarbantartás:  A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
május 15-i  ülésén foglalkozott  a
szükséges  anyagi  fedezet  költ-
ségvetésen belüli átcsoportosítá-
sával  a  legköltség-hatékonyabb,
de  az  elvárható  tartósságot  biz-
tosító  megoldást  keresve  olyan
konstrukcióban,  hogy  a  szüksé-
ges  anyagokat  az  önkormányzat
biztosítja.  Így  várhatóan  2-2,5
mFt  kiadásunk  lesz  erre  a  fel-
adatra.

– Szennyvíztelep szellôztetô, keve-
rô egység csere: 6,35 mFt,

–  Szennyvíztelep  végátemelô  ka-
pacitásának bôvítése: 18 mFt,

–  Iskolaépület  villámvédelem  ki-
építése: 1,5 mFt

–  Iskolaépület  tetôszigetelés  befe-
jezése kb. 1,2 mFt,

–  Tervezett  intézményi  érintésvé-
delmi felülvizsgálat kb. 1 m Ft, 

amelyekre a fedezetet nem látjuk biz-
tosítottnak  költségvetés  módosítás
megtétele nélkül.

• Fölvetheti az Olvasó: ott vannak
a fejlesztési területek. Miért nem hoz-
nak már bevételt, miért húzódnak így
a folyamatok?

Az indokok röviden összefoglalva:
–  a  fôvárosból  az  agglomerációba

történô kiköltözési trend az utób-
bi  években  megfordult:  ma  már
többen költöznek be Budapestre.

–  Az  országban  a  KSH  felmérése
szerint  1000  fôre  880  db  szoba-
szám  jut,  vagyis  lakhatási  szem-
pontból a piac kezd telítôdni.

– Azok közül, akik minôségi cseré-
re  vágynak  a  válság  miatt  sokan
elodázzák az építkezést,  az új la-
kásépítés az országban évrôl-évre
csökken,  tavaly  kevesebb,  mint  a
fele volt a 4–5 évvel ezelôttinek.

–  A  helyi  ingatlan-fejlesztô  vállal-
kozások,  társulatok,  tulajdonosi
csoportok küzdenek a  pangó ke-
reslettel  és  a  növekvô  költségek-
kel.

–  A  „kreatív”  megoldásokban  az
önkormányzat nem partner. Csak
a  jogszerû  megoldásokat  támo-
gatjuk  és  követeljük  meg,  emiatt
a  beruházó  többször  úgy  érzi,  az
önkormányzat a fejlesztést gátol-
ja,  akadályozza.  Emiatt  jogviták
támadnak, de  eddig még elenyé-
szô az önkormányzat terhére fel-
róható jogsérelem. A jövôt illetô-
en  is  kiemelten  fontos  célunk  a
fejlesztési  folyamatok  jogszerû
mederben tartása és tartatása. Je-
len  helyzetbôl  a  fizetôképesség
erôsödése  hozhat  évek múlva  ja-
vulást.

• Addig településünk gyarapítására
a  számunkra  is  elérhetô  pályázati  le-

hetôségeket  igyekszünk  kihasználni
az alábbi projektekben:

–  Április  25-én  aláírtunk  a  MAG
Zrt-vel kötött, 200 millió Ft érté-
kû KMOP-os támogatási szerzô-
dést  az  új  óvoda  megépítésére,
5%,  azaz  10  millió  Ft  önrésszel,
melynek biztosítására ugyancsak
pályázni  fogunk  az  önrész-alap-
ból.  Jelenleg  folyik  a  kivitelezô
kiválasztását szolgáló közbeszer-
zési eljárás elôkészítése.

–  KEOP  pályázaton  indultunk  az
iskola és a mostani óvoda épüle-
tek  energetikai  célú  felújítására
összesen  89  millió  Ft  értékben
15%,  azaz  13,3  m  Ft  önrésszel.
Elbírálás ôszre várható.

–  Belügyminisztérium  által  kiírt
pályázaton  indultunk  térfigyelô
kamerarendszer  kiépítésére  10
millió  Ft  érékben,  100%-os  tá-
mogatási  intenzitással,  azaz  ön-
részt nem kell vállalni.

–  A  közvilágítás  korszerûsítésérôl,
azaz  alacsony  fogyasztású  LED
fénydiódás  világító  panelekre
történô  átszerelés  lehetôségérôl
tárgyalunk.  Követelmény,  hogy
maga a  beruházás  külön kiadást
nem  igényelhet,  részletfizetésre
csak  az  energia-megtakarításból
származhat fedezet.

–  Pályázunk  a  testvértelepülési
kapcsolatok  ápolását  célzó  ren-
dezvény  költségeire  is,  mely  al-
kalmat az ôszi várjátékokkal lesz
célszerû összekötni.

Tisztelt Olvasók, kétségkívül  a le-
írtak  nem  orvosolják  a  falu  legége-
tôbb gondját, az utak állapota miatt a
mindennapi bosszúságot és elégedet-
lenséget. Arra törekszünk, hogy a ki-
elégítô  mûszaki  megoldáshoz  az
anyagiakat  külsô  forrásból  biztosít-
suk. Megértésüket kérve tisztelettel

Paksi Imre
polgármester

Közös  ügyeinkrôl
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Már nagyon vártuk, hogy beköszöntsön a tavasz és el-
kezdhessük a tervezett munkálatokat az óvoda udvarán.

Legelôször a kert legvégében – a korábban kerítéssel el-
kerített területen – kerültek kialakításra a veteményes kis-
kertek. Minden csoport kapott egy-egy területet, melyet
rusztikus módon bontott tégla út választ el egymástól. Bor-
só, kukorica, sárgarépa, brokkoli, gyöngyhagyma, dísztök,
saláta, valamint különleges fekete színû ,,sárgarépa” mago-
kat vetettek el a gyermekek az óvónôk és a dajka nénik se-
gítségével. Alapítványi pénzbôl vásároltunk 8-8 gyermekmé-
retû ásót és gereblyét kis kertészeinknek. Ezzel szinte egy
idôben, a Föld Napján virágpalántákkal varázsoltuk színessé
az épület környékét.

A szülôkkel korábban kötött egyezség alapján a hajó fel-
újítása is elkezdôdött. A vállalkozó szellemû anyukák átcsi-
szolták a teljes hajótestet, kitakarították a belsô részt, majd
a rozsdásodást gátló alapozás után a sárga szín már felkerült
a hajó felsô részére. Az elkorhadt padlódeszkákat kicserél-
ték, a fa üléseket is felújították. Remélhetôleg hamarosan
teljesen elkészül, és az árbocra felkerül a vitorla is.

A tervezett motor és tornapálya kialakítása április köze-
pén a földmunkálatokkal vette kezdetét. Zeke Zoltán vállal-
kozó gépével az egyik édesapa végezte el a munkát, melyért
nem kellett fizetnünk. Ezen felül nagylelkûen még építô-
anyagot is adományozott az óvodának. A kimarkolt földdel
elkezdtük feltölteni a korábbi kisház helyét. A lapköveket
két részletben szállítottuk az óvodába az önkormányzat te-
herautójával. Másodszorra – emberhiány miatt – lelkes
anyukákkal mozgattunk meg 3000 kg követ – ráadásul két-
szer is (autóba be, majd ki). Az önkormányzat bobcat-je és a
gondnoki csoport egyik tagja a szombati pihenônapján segí-
tett a töltôföld és a murva egy részének behordásában, a mo-
torpálya ,,tükörre szedésében”. A szülôkkel két vasárnapot,
valamint a május elsejét dolgoztuk végig azért, hogy elké-
szüljünk a Mesevölgy Nap elôtt. Önkénteseink száma a
Munka ünnepén volt a legnagyobb, amikor mesterünk, Rest

János irányításával, kicsik és nagyok közösen lapátoltak, ta-
licskáztak, gereblyéztek, betonoztak a tornapálya kialakításá-
ért. Ezen a jeles napon két óvónô is eljött segíteni. A szüksé-
ges gumitéglát az óvoda több évvel ezelôtt vásárolta. A bát-
rabb apukák nagy szakértelemmel rakták a motorpálya köve-
it a kétszer rostált sóderágyba, közben nagyon ügyeltek, hogy
a vízszintet minden irányban megtartsák. Azért, hogy a hiány-
zó betonszegély is elkészüljön, hôsies apukák még hétköznap
esténként is ástak és betonoztak. 

A támfalat a dajka nénik ültették be virággal, hogy még ba-
rátságosabb kép fogadja az óvoda kapuján belépôket.

Rengeteg tárgyi segítséget is kaptunk – a teljesség igénye
nélkül: tömörítô gépeket két édesapától, a hiányzó 2 db gumi-
téglát pedig egy család felajánlásaként. Trunk Zsolt vállalko-
zó, a leglehetetlenebb idôpontokban is rendelkezésünkre állt,
hogy házhoz szállítson nekünk bármilyen építôanyagot –
melynek árából jelentôs kedvezményeket kaptunk. Mindenki
másnak is köszönjük a nagylelkû hozzájárulásokat, mellyel
projektjeink elkészültéhez hozzájárultak.

Dolgos napjainkra több ízben konyhavezetônk készítette a
frissítô limonádét, valamint az energiát adó szendvicseket és
süteményt. 

Kezeinkre vízhólyagok nôttek, izomlázunk lett, de a napon
barnára sültünk, és jókat nevettünk. Ez a néhány nap közös
munka olyan volt, mintha csapatépítô tréningen vettünk vol-
na részt. 

Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a közre-
mûködést.

Az óvoda szürke kerítésének színessé "varázsolására" szü-
lôi kezdeményezésre pályáztunk. Kérünk mindenkit, hogy a
www.letscolour.hu oldalon, a regisztráció után naponta adja-
nak le egy szavazatot az ovinkra. (az 1. kategóriában vagyunk
versenyben. Itt tudják a kisfilmünket is megnézni, melyet
szintén egy anyuka készített el.)

Összefogással nyerhetünk. Hajrá Pilisborosjenô!         
M. Kutvölgyi Eszter

Szépül az óvoda udvara…Szépül az óvoda udvara…

Német nemzetiségi borászok versenye Baranyában
2013 tavaszán Pécsett a Német Nemzetiségi Szövetség, a Lenau-ház Kulturális Egyesülettel karöltve ismét meghirdette a né-
met nemzetiségi borászok hagyományos országos borversenyét. Gábeli György borász, – a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat buzdítására – 2009-ben nevezett be elôször a versenyre, melyen akkor is, és azóta is, évente szép eredményeket ér el
boraival. Az idei verseny eredményhirdetésére 2013. április 5-én került sor, ünnepélyes keretek között a Lenau-házban. Gábeli
György pilisborosjenôi borász 2012-es évjáratú boraival az alábbi díjakat nyerte:

– Szürkebarát – aranyérmes minôsítés,
– Chardonnay Reduktív – aranyérmes minôsítés,
– Pinot Noir – aranyérmes minôsítés,
– Merlot – aranyérmes minôsítés,
– Irsai Olivér – aranyérmes minôsítés,
– Chardonnay Oxidatív – ezüstérmes minôsítés,
– Schiller – ezüstérmes minôsítés,

Mindannyian örülhetünk a híres villányi borvidéken elért borosjenôi borok szép sikerének, mely mögött a borász sok munká-
ja, odafigyelése, kitartása rejlik. Eredményei számunkra ismét megerôsítették, hogy Pilisborosjenô - Weindorf úgy régen, mint
napjainkban is jó talajával, jó fekvésével igazi borvidék.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk Gyurinak!  Perlinger Györgyi

Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese

– Nero – ezüstérmes minôsítés,
– Fehér cuvée – ezüstérmes minôsítés,
– Vörös cuvée – bronzérmes minôsítés,
– Zweigelt – bronzérmes minôsítés,
– Kékfrankos – bronzérmes minôsítés,
– Kékfrankos Rosé – bronzérmes minôsítés,
– Cabernet Franc – bronzérmes minôsítés.
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A  Magán  Erdôtulajdonosok  és
Gazdálkodók  Országos  Szövetsége
(MEGOSZ) nagy örömmel tudatja
az  érintett  magánerdô  gazdálko-
dókkal,  hogy  az  erdô-Natura  uniós
társfinanszírozott  vidékfejlesztési
jogcím notifikációs eljárása sikerrel
lezárult  és  így  elhárult  az  utolsó
akadály is a tavaly benyújtott kérel-
mek  alapján  történô  kifizetések
elôl.  Így  a  részben,  vagy  egészben
támogatható 2012. évi kérelmek ki-
fizetései 2013. májusának elsô felé-
ben várhatók! Az elmúlt  évben – a
szûkre  szabott  idô  ellenére  –  az
érintett  erdôgazdálkodók  2193  ké-
relmet nyújtottak be, közel 3,5 mil-
liárd forint értékben, ami becslések
szerint mintegy 110 ezer hektár ma-
gánerdôs  Natura  területet,  az  ösz-
szes ilyen terület több mint 50%-át
érinti.

Mint tavaly is hírül adtuk, az Eu-
rópai  Mezôgazdasági  Vidékfejlesz-
tési Alapból Natura-2000 erdôterü-
leteken  történô  gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól szóló 41/2012.
(IV. 27.) VM rendelet alapján a ma-
gánterületen  található  Natura  er-
dôk  gazdálkodói  egyszerûen  igény-
be vehetô, területalapú, vissza nem
térítendô kompenzációs támogatás-
ban  részesülhetnek  felmerülô  költ-
ségeik és jövedelem kiesésük ellen-
tételezése  céljából.  A  rendelet  ér-
telmében a támogatás igénybevéte-
lére  minden  olyan  naturás  magán-
erdô  gazdálkodó  jogosult,  aki  ren-
delkezik  az  adott  erdôrészletre  vo-
natkozó  jóváhagyott  erdôtervvel,
gazdasága teljes területén betartja a
kölcsönös  megfeleltetés  elôírásait
és  a  jóváhagyó,  vagy  részben  jóvá-
hagyó  határozat  kézhezvételétôl
számított  10  hónapon  belül  részt
vesz  a  Natura  2000  erdôterületen
gazdálkodók  részére  szervezett  kö-
telezô képzésen. A támogatás terü-
letalapon, egyszerû módon, az egy-
séges  kérelmekkel  együtt,  vagyis
minden év május 15-ig igényelhetô.
A  támogatás  mértéke  az  adott
Natura erdôterület faállománya ko-
rától  és  fafajától  függôen  mintegy

Kezdôdnek a tavalyi erdô-Natura pályázatok kifizetései, 
már benyújthatók az idei kérelmek!

11–67  ezer  Ft/ha/év  (40–230
EUR/ha/év)  között  változik.  A
MEGOSZ  honlapján
(www.megosz.org) az egyes Natura
területek  beazonosításához  és  az
igények  bejelentéséhez  szükséges
információkat, tennivalókat közzé-
teszi és folyamatosan tájékoztatást
ad az érdeklôdôknek az ezzel kap-
csolatos tudnivalókról. 

A  magyarországi  erdôk  43%-át
kitevô magánerdôk jelentôs hánya-
dát, mintegy 200 ezer hektárt jelöl-
tek ki annak idején a Natura-2000
hálózatba és még több mint 6 mil-
liárd  forint  áll  rendelkezésre  ezek

támogatására a jelenlegi uniós költ-
ségvetési ciklusban. 

Kérjük,  hogy  mindenki,  aki
naturás  magánerdô  gazdálkodója,
éljen  az  idén  is  a  lehetôséggel,
nyújtsa  be  kérelmét,  vegye  igénybe
a MEGOSZ, a helyi falugazdászok,
nemzeti  agrárgazdasági  kamarai
tanácsadók  segítségét  és  terjessze
ennek a rendkívül kedvezô támoga-
tási lehetôségnek a hírét! 

Kapcsolattartó: 
Dr. Sárvári János
ügyvezetô elnök
06-30-455-22-61

Júliusi elôzetes
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Tisztelt lakótársaim!
A fôszervezô Ürömi Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár nevében minden Pilisborosjenôit szeretettel
meghívunk a XIV. Ürömi Nyári Fesztiválra.

Idôpont: 2013. június 14., 15., 16. (péntek–szombat–vasárnap)
Helyszín:  Üröm, Polgármesteri Hivatal elôtti tér

Pilisborosjenôi fellépôk: június 15. (szombat: – Kevélyhegyi Dalkör, 17.25 órakor
– Rocky( gyermek), 18.00 órakor
– Zumba, 20.30 órakor    

június 16. (vasárnap): – Hastánc, 18.50 órakor
– Indiai Tánc 19.00 órakor  

Fô fellépôk: június 14. (péntek) 21.30 Táncszínház (Ürömi Öröm Néptáncmûhely), 
június 15. (szombat) Fölszállott a Páva döntôsei, 21.40 Back II. Black koncert, 
június 16. (vasárnap) 19.30 Duna Karnevál (Grúzia, Olaszország, Belsô- Mongólia, 

Lengyelország, Törökország, Erdély) 21.30 Hooligans koncert.

A részletes programról plakátokon illetve az urom.hu honlapon valamint a facebook-on adunk majd tájékoztatást.

Tisztelettel: Papp Ákos igazgató

R E N D E L E T E K
Pilisborosjenô Önkormányzat Képviselô-testületének

7/2013. (III. 19.)
számú önkormányzati rendelete
(hatályos 2013.  03. 20. napjától)

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl
szóló 9/2012. (III. 12.) számú rendelet módosításáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete (továbbiakban: képviselô-testület) az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban
Áht.) 34. §-a, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló
368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a  tárgyévi költségvetés mó-
dosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet)
alkotja.

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1)
bekezdés kerül:

,,(1) A Képviselô-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együt-
tes, 2012. évi költségvetési fôösszegét

549.163 eFt bevétellel, 
549.163 eFt kiadással

állapítja meg, ezen belül
– a felhalmozási bevételeket           2.114 eFt
– a felhalmozási kiadásokat             101.609 eFt 
– a felhalmozási célú hitelfelvételt 99.495 eFt,
– a mûködési bevételeket          447.554 eFt
– a mûködési kiadásokat            447.554 eFt összegben 

hagyja jóvá.”

2. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi 9. § kerül:
,,9. § (1) A Képviselô-testület a 6/1. számú melléklet

szerint
a) az év közbeni mûködési-gazdálkodási gondok eny-

hítésére 7.091 eFt összegû általános tartalékot,
b) a mellékletben megjelölt célokra 40.000 eFt ösz-

szegû céltartalékot,
(2) A Képviselô-testület a 4. sz. mellékletben 500 eFt

pályázati összeget hagy jóvá.”

3. §

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyében, e rendelet
2. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2/1. számú melléklete helyében, e rende-
let 2/1. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 2/2. számú melléklete helyében, e rende-
let 2/2. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyében, e rendelet
3. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. számú melléklete helyében, e rendelet
4. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyében, e rendelet
6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 6/1. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/1. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 6/2. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/2. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 6/3. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/3. számú melléklete lép.
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(10) A Rendelet 6/4. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/4. számú melléklete lép.

(11) A Rendelet 6/5. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/5. számú melléklete lép.

(12) A Rendelet 6/6. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/6. számú melléklete lép.

(13) A Rendelet 6/7. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/7. számú melléklete lép.

(14) A Rendelet 6/8. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/8. számú melléklete lép.

(15) A Rendelet 6/9. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/9. számú melléklete lép.

(16) A Rendelet 6/10. számú melléklete helyében, e ren-
delet 6/10. számú melléklete lép.

(17) A Rendelet 6/11. számú melléklete helyében, e ren-
delet 6/11. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2013.03. 20. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester  jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képviselô-tes-
tületének

8/2013. (IV. 29.) (hatályos 2013. 04. 30. napjától)
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képviselô-testü-
lete az Államháztartásról szóló – többször módosított –
2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, valamint az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 155. §-ának rendel-
kezéseit is szem elôtt tartva, a 2012. évi költségvetési gaz-
dálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint
az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1) Az önkormányzat költségvetési szervei 2012-ben az
alábbiak voltak:
a) önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv:

– Pilisborosjenô Község Önkormányzata
b) önállóan mûködô költségvetési szervek:

– Polgármesteri Hivatal
– Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Mûvé-

szeti Iskola
– Német Nemzetiségi Kétnyelvû Óvoda
– Missziós Ház Alapszolgáltatási Központ
– Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár

2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények kü-
lön-külön címet alkotnak. 
A címrendet és az elôirányzatokat a 20/2012. (X. 30.),
25/2012. (XI. 27.) és a 7/2013. (III. 19.) számú rendele-

tekkel módosított 9/2012. (III. 12.) számú Kt. rendelet
határozza meg. 

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2012. évi költségvetésének teljesítése

3. §

1) A Képviselô-testület az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének végrehajtását e rendelet 1–19. számú
mellékleteiben foglalt részletezettség mellett:

448 944 eFt bevétellel, ezen belül:
446 858 eFt mûködési és 2 086 eFt felhalmo-
zási bevétellel,

407 432 eFt kiadással, ezen belül:
395 071 eFt mûködési és 12 361 eFt felhalmo-
zási kiadással,

18 979 e Ft szabad pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.

A pénzmaradvány fedezete az év végi záró pénzkész-
let, ami 106 413 ezer forint volt. 

A Képviselô-testület a 2012. évi pénzmaradvány kimu-
tatását a 17. számú melléklete alapján hagyja jóvá és fo-
gadja el. 

4. §

A Képviselô-testület az önkormányzat 2012. évi zár-
számadási rendeletének mellékleteinek részletezését az
alábbiak szerint határozza meg:

– 1. számú melléklet: Címrend
– 2. számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi pénz-

forgalmi mérlege
– 2/1. számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi pénz-

forgalmi mûködési mérlege
– 2/2. számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi pénz-

forgalmi felhalmozási mérlege
– 3. számú melléklet: Intézményi bevételek alakulá-

sa szakfeladatonként
– 4. számú melléklet:Intézményi kiadások alakulása

szakfeladatonként
– 5/A  számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi mû-

ködési bevételeinek mérlege
– 5/B  számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi fel-

halmozási bevételeinek mérlege
– 6-6/11. számú melléklet:  Önkormányzat kiadásainak

alakulása szakfeladatonként
– 7. számú melléklet:Költségvetési hiány fedezésére

szolgáló bevételek alakulása
– 8. számú melléklet:   EU-s projektek finanszírozása
– 9. számú melléklet: Adott kölcsönök visszatérülése
– 10. számú melléklet: Többéves kihatással járó köte-

lezettségek
– 11. számú melléklet: Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat zárszámadási határozata
– 12. számú melléklet: Közvetett támogatások
– 13. számú melléklet: Létszám kimutatás
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– 14. számú melléklet: Állami hozzájárulások alaku-
lása

– 15. számú melléklet: Gördülô mérleg
– 16. számú melléklet: Tartozásállomány
– 17. számú melléklet: Pénzmaradvány kimutatás
– 18. számú melléklet: Pénzforgalmi jelentés
– 19. számú melléklet: Vagyonmérleg

A költségvetési létszámkeret 

5. §

A Képviselô-testület az önkormányzat és intézményei
2012. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 102 fô-
ben hagyja jóvá az 13. számú melléklet szerint.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2013. 04. 30. napján lép hatályba. A ren-
delet kihirdetésérôl a jegyzô a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képviselô-
testületének

9/2013. (IV. 29.) (hatályos 2013. május 1. napjától)
számú rendelete

a Képviselô-testület és szervei 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Pilisborosjenô Község Képviselô-testülete a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján szervezetére és mûködésének szabályai-
ról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja:

[A dôlt betûs szöveg a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Mötv.), illetve a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban Ötv.) az álló be-
tûs szöveg a képviselô-testület rendelete (továbbiakban:
Ö.r.)].

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata. Székhelye: 2097
Pilisborosjenô, Fô út 16.

(2) Az Önkormányzat jogállására és képviseletére vo-
natkozóan az Mötv. 41. § (1) bekezdésében foglaltak
irányadóak.

2. § Pilisborosjenô Község Önkormányzata önállóan
szabályozza, egyedi ügyekben szabadon igazgatja a fel-
adat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, melynek
során demokratikus módon, széleskörû nyilvánosságot te-
remtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

3. § Az önkormányzat illetékessége Pilisborosjenô
Község közigazgatási területére terjed ki.

4. § (1) Pilisborosjenô Község Önkormányzata jelké-
peit külön rendelet szabályozza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kör alakú bélyegzôjén a
körívben Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal felirat
szerepel, középen Magyarország címere.

(3) Az Önkormányzat és képviselôinek pecsétje kör
alakú, a körpecséten, amely pecsétnyomó, illetve gumibé-
lyegzô – Pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibé-
lyegzô esetében legnagyobb 35 mm átmérôjû – az Önkor-
mányzat címere ,,Pilisborosjenô Önkormányzata” kör-
irattal van ellátva. Az Önkormányzat pecsétjét kell hasz-
nálni:

a) a Képviselô-testület képviseletében eljáró személy
aláírásának hitelesítésére,

b) a Képviselô-testület ülésén készített jegyzôköny-
veken hitelesítésre,

c) a Képviselô-testület által adományozott oklevelek-
ben, 

d) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükrözô
dokumentumokon.

(4) A jegyzô hivatalos kör alakú pecsétjén középen az
Önkormányzat címere van, a köríven pedig a következô
felirat olvasható: ,,Pilisborosjenô KÖZSÉGI JEGYZÔ”

(5) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén kö-
zépen az Önkormányzat címere van, a köríven pedig a kö-
vetkezô felirat olvasható: ,,Pilisborosjenô Község Polgár-
mestere”

5. § (1) Pilisborosjenô Község Önkormányzat tevé-
kenységéhez kapcsolódó feladatainak felsorolását a ren-
delet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselô-testület a helyi közszolgáltatások
szervezésében, a területfejlesztésben, és gazdaságszerve-
zô munkában együttmûködik 

a) a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társaság tagönkormányzataival, mely együtt-
mûködés célja hogy a tagok közösen kidolgozzanak
és megvalósítsanak egy a térség hulladékkezelési
problémait orvosolni kívánó hulladékgazdálkodási
programot,

b) a Fôvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
tagönkormányzataival, mely együttmûködés célja a
Budapestet körülölelô agglomerációs települések
szövetsége a megyével összefogva képviselje közös
érdekeiket a fôvárosnál, a minisztériumoknál és a
Kormánynál.

(3) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással ösz-
szefüggô feladatokat a polgármester látja el, aki tevékeny-
ségérôl rendszeresen, félévente tájékoztatja a Képviselô-
testületet. A társulások alapító dokumentumait az
SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza.

(4) A külföldi Önkormányzattal való együttmûködés-
rôl, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatla-
kozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jó-
váhagyásáról a Képviselô-testület dönt. Az Önkormány-
zat testvérvárosa: Steinheim.
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II. FEJEZET

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET

6. § A Képviselô-testület tagjainak száma: 7 fô. A Kép-
viselôtestület tagjainak névsorát a szabályzat 1. sz. függe-
léke tartalmazza.

A Képviselô-testület feladata és hatásköre

7. § (1) Az Önkormányzat kötelezô és önként vállalt
feladataira az Mötv. 10. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

(2) A Képviselô-testület szerveit az Mötv. 41. § (2) be-
kezdése sorolja fel.

(3) A Képviselô-testület a hatásköreit az Mötv. 41. §
(4) bekezdése szerinti szerveire ruházhatja át az Mötv. 41.
§ (4) bekezdése alapján, mely az Mötv. 41. § (5) bekezdé-
se alapján tovább nem ruházható.

(4) A Képviselô-testülettôl a bizottságokra és a pol-
gármesterre átruházott hatáskört a 2. sz. melléklete tar-
talmazza.

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlója a Képviselô-tes-
tületnek félévente beszámol.

(6) A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáért fe-
lelôs a határidô lejártát követô negyedév elsô rendes ülé-
sen beszámol a határozat végrehajtásáról.

(7) A Képviselô-testület hatáskörébôl át nem ruház-
ható hatásköröket az Mötv. 42. §-a tartalmazza.

A Képviselô-testület munkaterve és ciklusprogramja

8. § (1) A polgármester eskütételét követôen az alaku-
ló ülésen vagy az alakuló ülést követô elsô rendes ülésen
a választási év végéig szóló munkaprogramot terjeszt a
képviselô-testület elé. 

(2) A Képviselô-testület üléseit féléves vagy egyéves
munkaterv szerint tartja. A munkaterv tervezetét féléves
munkaterv esetén a beérkezett javaslatok alapján minden
év május 31-ig és november 30-ig, éves munkaterv esetén
minden év december 15-ig a polgármester a Képviselô-
testület elé terjeszti elfogadásra.

(3) A munkaterv elkészítéshez javaslatot lehet kérni:
a) a képviselôktôl
b) a bizottságoktól
c) a jegyzôtôl
d) a polgármesteri hivatal Gazdasági Irodájának veze-

tôjétôl
e) az önkormányzat által alapított intézmény, társaság

vezetôitôl.

(4) A féléves munkaterv második félévi tervezetének
mellékletében szerepeltetni kell a fel nem vett javaslato-
kat.

9. § (1) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a képviselô-testületi ülések tervezett idôpontjait,

napirendjeit,
b) a napirend tárgyát, elôterjesztôjét, a napirend tár-

gyalásához meghívandó személyt,
c) mely bizottság elôzetes állásfoglalása szükséges,
d) a közmeghallgatás idôpontját, helyét, témáját.

(2) A Képviselô-testület munkatervét közzé kell tenni
a Hivatal hirdetôtábláján, az önkormányzat honlapján és
az önkormányzat hivatalos lapjában.

(3) Az illetékes bizottság állásfoglalásával nyújthatók
be azok az elôterjesztések, melyek érintik az adott bizott-
ság feladat- és hatáskörét az átruházott hatásköri jegyzék
szerint.

(4) A Képviselô-testület ciklusprogramjára az Mötv.
116. §-ának szabályai irányadóak.

Képviselô-testület ülései

10. § A Képviselô-testület alakuló, rendes, rendkívüli
és ünnepi ülést tart. Az alakuló ülésre az Mötv. 43. § (1)-
(3) bekezdései irányadóak.

11. § (1) Rendes ülést a Képviselô-testület havonta
tart. Az ülést a hónap utolsó keddi  munkanapjára 17.00
órai kezdettel kell összehívni.

(2) Indokolt esetben a polgármester az (1) bekezdés-
ben foglalt idôponton kívüli idôpontra is összehívhatja az
ülést.

(3) A Képviselô-testület rendkívüli ülését a polgár-
mester hívja össze, a települési képviselôk egynegyedé-
nek, a képviselô-testület bizottságának, valamint a kor-
mányhivatal vezetôjének az indítványára. Az indítvány-
ban meg kell jelölni az ülés javasolt napirendjét, idôpont-
ját, az összehívás szükségességének indokait. Az indít-
vány a polgármesternél terjeszthetô elô. A polgármester
a Képviselô-testület rendkívüli ülését 5 napon belüli, dél-
utáni idôpontra hívja össze.

(4) A képviselô-testületi ülés nyilvános és zárt ülésfor-
májára és annak feltételeire az Mötv. 46. § (1) és (2) be-
kezdése irányadó.

A Képviselô-testület az Mötv. 46. § (1) bekezdése sze-
rinti tárgykörökön kívül zárt ülést tart méltatlanság ügyé-
ben történô tárgyaláskor és döntéshozatalkor.

A Képviselô-testület összehívásának rendje

12. § (1) A Képviselô-testület ülését a polgármester
hívja össze. A polgármester akadályoztatása esetén az al-
polgármester, a polgármester és az alpolgármester egy-
idejû akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze a
Képviselô-testület ülését.

(2) Az ülés meghívója tartalmazza az ülés helyét, nap-
ját és kezdési idôpontját, a napirendi javaslatot, elôadóját.

(3) A meghívó mellékletét képezik az elôterjesztések
és az önálló indítványok.

(4) A Képviselô-testület ülésén kiosztható elôterjesz-
tésre csak sürgôsségi indítvány esetén kerülhet sor, a jegy-
zô törvényességi véleményezésével.

13. § (1) A rendes ülésre szóló meghívót és annak mel-
lékleteit az ülés napját megelôzôen legalább 5 nappal kell
kézbesíteni.

(2) Indokolt esetben a Képviselô-testület ülése rövid
úton is összehívható a napirend megjelölésével a meghívó
kézbesítését, illetve az értesítés közlését követô napra.
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(3) A Képviselô-testület ülésének idôpontjáról a la-
kosságot a polgármester tájékoztatja a település honlap-
ján.

14. § A Képviselô-testület ülésére tanácskozási joggal
meghívott

a) a Polgármesteri Hivatal belsô szervezeti egysége
vezetôje

b) a napirend által érintett bizottság nem képviselô
tagja

c) a napirend által érintett szervezet vezetôje, az in-
tézményvezetôk

d) a napirend által érintett helyi önszervezôdô közös-
ség képviselôje

e) akinek meghívását a polgármester szükségesnek
tartja

f) nemzetiségi önkormányzat vezetôje a napirend által
érintett és nemzetiségi költségvetést érintô kérdés-
ben.

Határozatképesség

15. § (1) A Képviselô-testület határozatképességére,
szavazatszükségességére és a betöltetlen képviselôi hely
határozatképesség szempontjából történô értékelésére az
Mötv. 47. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

(2) A nyílt szavazásra és a szavazás eredményének
megállapítására az Mötv. 48. § (1) és (5) bekezdései irány-
adóak.

(3) A döntéshozatalban történô összeférhetetlenség
szabályaira az Mötv. 49. § (1) bekezdése irányadó.

(4) A polgármester a Képviselô-testület döntéshoza-
talából kizárja azt a képviselôt, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkor-
mányzati képviselô köteles bejelenteni a személyes érin-
tettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati
képviselô kezdeményezésére vagy bármely önkormány-
zati képviselô javaslatára a képviselô-testület dönt. A ki-
zárt önkormányzati képviselôt a határozatképesség
szempontjából jelenlevônek kell tekinteni. Amennyiben
a képviselô a személyes érintettségre vonatkozó bejelen-
tési kötelezettségét elmulasztja a személyes érintettség-
hez kapcsolódó szavazás megkezdéséig, a polgármester a
mulasztó képviselô következô 3 havi tiszteletdíját meg-
vonja. Amennyiben a képviselô választási ciklusából ke-
vesebb, mint 3 hónap van hátra, vagy a képviselô a mu-
lasztást követôen 3 hónapnál rövidebb idôtartamig tölti
be a tisztségét, 120.000 Ft-ig terjedô rendbírsággal sújtja
a polgármester.

(5) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi
pont tárgyalására a Képviselô-testület ülését 5 napon be-
lüli idôpontra ismételten össze kell hívni.

A Képviselô-testület üléseinek vezetése

16. § (1) Az elnök ülésvezetési feladatai:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelé-
se,

b) a határozatképesség megállapítása és annak folya-
matos figyelemmel kísérése, a képviselô-testület
ülésérôl távolmaradó képviselôk elôzetes bejelen-
tésérôl tájékoztatás,

c) napirendi javaslat elôterjesztése,
d) az ülés vezetése, a szó megadása, az ülés rendjének

biztosítása
e) rendzavarás esetén az ülés félbeszakítása
f) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapo-

lására, napirendek összevont tárgyalására,
g) a vita összefoglalása
h) szavazás elrendelése, a szavazás számszerû eredmé-

nyének megállapítása.

(2) Az elnök figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a
tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illô, másokat sértô
kifejezéseket használ, méltatlan magatartást tanúsít. Is-
mételt rendzavarás esetén a szót megvonhatja.

A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgár-
mester elnököl. A polgármester és az alpolgármester egy-
idejû akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és ve-
zeti a Képviselô-testület ülését.

17. § (1) Az ülés napirendjérôl a képviselô-testület vi-
ta nélkül határoz.

(2) A napirend sorrendje

a) sürgôsséggel tárgyalandó indítvány
b) munkatervben szereplô napirendek
c) rendelet-tervezet
d) személyi kérdések
e) más napirendek
f) kérdések, bejelentések, tájékoztatók, beszámolók.

18. § (1) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal
elnapolható. A javaslatról a Képviselô-testület határoz.

(2) A napirendi pont elôterjesztôje polgármester, al-
polgármester, képviselô, jegyzô, illetve a Képviselô-testü-
let által felkért személy lehet.

Elôterjesztés

19. § (1) Elôterjesztésnek minôsül a munkatervbe fel-
vett, a Képviselô-testület, a Képviselô-testület bizottsága
vagy a képviselô által elôzetesen javasolt rendelettervezet,
határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.

(2) A testületi ülésre az elôterjesztés írásban kerül be-
nyújtásra, legkésôbb az ülést megelôzô 3. napon. Halaszt-
hatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba
foglalt elôterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülé-
sen történô kiosztását is.

(3) Az elôterjesztés tartalmazza
a) az elôterjesztô megnevezését,
b) az elôterjesztés iktatószámát,
c) az elôterjesztés tárgyát,
d) az elôterjesztést megtárgyaló bizottságok megneve-

zését
e) törvényességi véleményezésre bemutatás idejét
f) az elôterjesztés elôzményit, így a korábbi testületi

megállapodásokat, a témában hozott korábbi hatá-
rozatokat, azok végrehajtásának eredményeit, és a
jelenlegi állapotot,

g) a jogszabályi környezetet,
h) mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, té-

nyeket, adatokat, amelyek lehetôvé teszik az érté-
kelést és a döntést indokolják,
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i) az elôterjesztés költségvetésre gyakorolt hatását,
j) a lehetséges döntési alternatívát és jogszabályi meg-

alapozását, a javaslat indokolását,
k) határozati javaslatot, rendelet-tervezetet, a végre-

hajtásért és ellenôrzésért felelôs megnevezését, az
intézkedés határidejét.

20. § (1) A Képviselô-testület elé kerülô elôterjesztés
összeállításáért az elôterjesztô a felelôs. Az elôterjesztô
az elôkészítés során megismeri és figyelembe veszi a napi-
rendi témájában érintett szerv, illetve a lakosság vélemé-
nyét, javaslatát.

(2) Bizottság bármely elôterjesztéshez – az ezekhez
benyújtott módosító javaslatokat is értékelô – véleményt
nyújthat be a képviselô-testülethez.

Sürgôsségi indítvány

21. § (1) Sürgôsségi indítványnak minôsül minden
olyan indítvány, mely az ülés meghívójában az elôterjesz-
tések között nem szerepel.

(2) A képviselô-testület a napirend tárgyalása során
dönt az elôterjesztés napirendre vételérôl. Ha nem isme-
ri el a sürgôsséget, az elôterjesztést a következô ülés na-
pirendi javaslataként kell kezelni.

(3) A sürgôsségi indítványt írásban a polgármesternél
kell benyújtani a napirend megállapítását megelôzôen, a
sürgôsség tényének indokolásával.

(4) Sürgôsségi indítványt nyújthat be
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a bizottság
d) a képviselô
e) a jegyzô.

Kérdés, interpelláció

22. § (1) Kérdésnek minôsül az önkormányzati hatás-
körbe tartozó szervezeti, mûködési, döntési, elôkészítési
jellegû tudakozódás.

(2) Interpellációnak minôsül a magyarázatadási köte-
lezettség az interpellált személy feladatkörébe tartozó va-
lamennyi ügyben.

(3) A kérdésre a Képviselô-testület ülésén válaszol az,
akihez a kérdést intézték, ennek hiányában 15 napon be-
lül írásban érdemi választ ad.

(4) A képviselô a Képviselô-testület ülésén interpellá-
ciót intézhet

a) a polgármesterhez,
b) az alpolgármesterhez,
c) a bizottság elnökéhez,
d) a jegyzôhöz.

(5) Az interpellációra az ülésen, ennek hiányában 15
napon belül írásban érdemi választ ad az, akihez az inter-
pellációt intézték.

(6) Ha a képviselô az interpellációra adott választ nem
fogadja el, úgy a Képviselô-testület dönt az elfogadásról.
Elfogadás hiányában a Képviselô-testület eseti bizottsá-
got hoz létre az interpelláció tárgyát képezô téma vizsgá-
latára, vagy a kivizsgálással bizottságát bízza meg. A vizs-

gálat eredményérôl a soron következô rendes ülésen a
Képvi-selô-testületet tájékoztatni kell.

Vita

23. § (1) Az írásbeli elôterjesztést és az önálló indít-
ványt az elôterjesztô vita elôtt szóban kiegészítheti, mó-
dosíthatja.

(2) A vita megkezdése elôtt az illetékes szakbizottság
elnöke – távollétében képviselô tagja – nyilatkozik az elô-
terjesztésrôl.

(3) A polgármester a napirendek sorrendjében min-
den elôterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

(4) Az elôterjesztôhöz a Képviselô-testület tagjai, a ta-
nácskozási joggal résztvevôk kérdéseket tehetnek fel,
amelyre az elôadó válaszol.

(5) Felszólalásra a jelentkezés sorrendjében kerülhet
sor. A polgármester soron kívüli felszólalást is engedé-
lyezhet.

(6) Az elôterjesztô a javaslatot, illetve a települési kép-
viselô a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoz-
tathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is
vonhatja.

24. § (1) A vita lezárására, a hozzászólások idôtarta-
mának korlátozására a Képviselô-testület bármely tagja
javaslatot tehet. Errôl a Képviselô-testület vita nélkül ha-
tároz. A vita lezárása után a napirend elôterjesztôje a hoz-
zászólásokkal összefüggésben ismerteti álláspontját.

(2) A vita lezárása után, a határozathozatal elôtt a
jegyzônek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét il-
letôen észrevételt kíván tenni.

(3) Bármelyik képviselô a szavazás megkezdéséig java-
solhatja a téma napirendrôl történô levételét, a döntésho-
zatal elhalasztását. A javaslatról a Képviselô-testület vita
nélkül dönt.

25. § Módosító javaslatot az ülés elôtt írásban, illetve
az ülésen szóban lehet elôterjeszteni. Az elôterjesztô nyi-
latkozik, hogy a módosító javaslatot befogadja-e. A szava-
zás elrendelése elôtt az ülés elnöke a módosító javaslat
írásba foglalását kérheti. Amennyiben az elôterjesztô a
módosító javaslatot befogadja, a módosítással együtt kell
szavazásra bocsátani a rendelettervezetet vagy határozati
javaslatot, amennyiben nem fogadja be, az eredeti elôter-
jesztésben szereplô rendelettervezetet vagy határozati ja-
vaslatot kell szavazásra bocsátani.

A szavazás rendje

26. § (1) A Képviselô-testület a napirendi pont vitáját
követôen a döntést igénylô kérdésben rendeletet alkot
vagy határozatot hoz.

(2) Az ülés elnöke az elôterjesztett javaslatokat külön-
külön bocsátja szavazásra. A módosító javaslatról való
szavazás megelôzi az elôterjesztett javaslatról való szava-
zást. Ha az egymást kizáró javaslatok közül a Képviselô-
testület az egyik javaslatot elfogadja, a többirôl nem kell
szavazást elrendelni.

(3) Ha a Képviselô-testület két vagy több elôterjesz-
tést együtt vitatott meg a határozati javaslatokról akkor is
külön-külön kell szavazást elrendelni.
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27. § (1) A Képviselô-testület a döntéseit kézfeleme-
léssel hozza.

(2) Szavazategyenlôség esetén a vita tovább folytatha-
tó és a javaslat ismét szavazásra bocsátható. Ismételt sza-
vazategyenlôség esetén az elôterjesztô javaslatát a követ-
kezô rendes ülésre terjesztheti elô.

(3) A Képviselô-testület a döntéseit egyszerû többség-
gel hozza. Az egyszerû többséggel elfogadható javaslat el-
fogadásához a jelenlévô Képviselô-testületi tagok több
mint felének ,,igen” szavazata szükséges.

(4) A minôsített többséggel elfogadható javaslat elfo-
gadásához a megválasztott képviselôk több mint felének
,,igen” szavazata szükséges. A (3) bekezdésben foglaltak-
tól eltérôen minôsített többség szükséges:

a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és mûködésének megha-

tározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás,
kinevezés, vezetôi megbízás;

c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és el-
ismerô címek alapítása;

d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibo-
csátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot kelet-
keztetô kötelezettségvállalás, államháztartáson kí-
vüli forrás átvétele, átadása;

e) önkormányzati társulás létrehozása, megszünteté-
se, abból történô kiválás, a társulási megállapodás
módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szerve-
zethez való csatlakozás, abból történô kiválás;

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együtt-
mûködésrôl, nemzetközi önkormányzati szervezet-
hez való csatlakozás, abból történô kiválás;

g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, mûalkotás ál-

lítása;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,

Kormányhivatalnál, Ügyészségnél, bíróságnál, per-
indítás;

j) a települési képviselô, polgármester méltatlansági
és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, to-
vábbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;

k) az önkormányzati képviselôi megbízatás megszû-
nésérôl való döntés, ha a képviselô egy éven át nem
vesz részt a Képviselô-testület ülésén;

l) a településfejlesztési eszközök és a településszerke-
zeti terv jóváhagyása, területszervezési kezdemé-
nyezés;

m) zárt ülés elrendelése;
n) képviselô-testületi tag kizárása;
o) a Képviselô-testület megbízatásának lejárta elôtti

önfeloszlatás;
p) Önkormányzati pénzügyi kötelezettséget vállaló

szerzôdéskötéshez;
q) sürgôsségi indítvány tárgyában való döntéshez;

(5) A (4) bekezdés szerinti minôsített többséghez kö-
tött aktusok visszavonásához, megszüntetéséhez szintén
minôsített többséggel történô döntés szükséges.

28. § (1) A Képviselôtestület titkos szavazással dönt
mindazon esetekben amikor jogszabály azt kötelezô jel-
leggel elôírja, és az alábbi esetekben:

a) A Képviselô-testület titkos szavazást tart a díszpol-
gári cím és

b) a Pilisborosjenôért emlékérem odaítélésekor.

(2) A Képviselô-testület titkos szavazással dönthet az
Mötv. 46.§ (2) a) és b) pontja szerinti tárgykörökben,
amennyiben azt legalább 4 képviselô kezdeményezi.

(3) A titkos szavazást a jegyzô bonyolítja le, tájékozta-
tást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követôen
megszámlálja a szavazatokat és a szavazás eredményérôl
jelentést tesz a Képviselô-testületnek.

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazóla-
pon, arra kijelölt helyiségben és szavazóurna igénybevéte-
lével történik.

(5) A titkos szavazásról külön jegyzôkönyv készül,
amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,
b) a Képviselô-testület jelen lévô tagjainak nevét,
c) a szavazás során felmerült körülményeket.

(6) A titkos szavazásról készült jegyzôkönyvet csatolni
kell a képviselôtestület ülésérôl készült jegyzôkönyvhöz.

(7) A titkos szavazásra vonatkozóan az Mötv. 48. § (4)
bekezdése szerinti szabály jelen rendelet 29. § (5) bekez-
désben lévô név szerinti szavazás kötelezettségével érin-
tett témakörök kivételével alkalmazható.

29. § (1) A Képviselô-testület legalább 2 fô képviselô
indítványára név szerinti szavazást tart.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyzô ABC sorrend-
ben felolvassa képviselôk nevét akik ,,igen”, ,,nem”,
,,tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyzô a sza-
vazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlál-
ja és az eredményrôl az ülés elnökét tájékoztatja. A szava-
zás eredményét az ülés elnöke állapítja meg.

(3) Személyi és ügyrendi kérdésben név szerinti szava-
zás nem tartható.

(4) A név szerinti szavazás tényét a jegyzôkönyvben
rögzíteni kell. A jegyzôkönyvhöz csatolni kell a szavazás
eredményét.

(5) Név szerinti szavazást kell tartani: 
a) a Képviselô-testület megbízatásának lejártát meg-

elôzô feloszlásáról szóló testületi döntésrôl,
b) önkormányzati vagyon megterhelésérôl,
c) hitelfelvételrôl, 
d) önkormányzati kötvénykibocsátásról.

(6) A név szerinti szavazásra vonatkozóan az Mötv. 48.
§ (3) bekezdésében foglaltak irányadóak.

Jegyzôkönyv

30. § (1) A Képviselô-testület ülésérôl szóló jegyzô-
könyvre, annak aláírására, közokirati jellegére, betekint-
hetôségére az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti szabályok
irányadóak.

(2) A Képviselô-testület ülésérôl hangfelvétel alapján
készül jegyzôkönyv. A hangfelvétel ôrzésérôl a jegyzô
gondoskodik.
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(3) A zárt ülésrôl külön jegyzôkönyv készül.

(4) A jegyzôkönyv eredeti példányát a mellékletekkel
együtt a jegyzô kezeli. Egy példányt a Pest Megyei Kor-
mányhivatalnak kell továbbítani, további egy példányt –
zárt ülésrôl készített jegyzôkönyvet kivéve – a Polgármes-
teri Hivatal irattárában kell elhelyezni.

A Képviselô-testület döntései

31. § (1) A Képviselô-testület a törvényben meghatá-
rozott esetben határozatot hoz, rendeletet alkot.

(2) A Képviselô-testület határozata tartalmazza
a) a testület döntését,
b) a döntés végrehajtásának határidejét,
c) a végrehajtásért felelôs személy nevét, szerv elneve-

zését,
d) a határozatról értesítendôk körét.

(3) A Képviselô-testület határozatának megjelölésére
a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során
történô megjelölésrôl szóló jogszabály rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(4) A Képviselô-testület döntéseirôl a jegyzô határidô-
nyilvántartást vezet.

(5) A döntést a jegyzôkönyv aláírását követôen hala-
déktalanul el kell elküldeni a végrehajtásért felelôs sze-
mélynek és szervnek.

32. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdemé-
nyezheti

a) a települési képviselô
b) a bizottság,
c) a polgármester,
d) az alpolgármester,
e) a jegyzô,
f) a településen mûködô nemzetiségi önkormányzat,
g) az önkormányzat által fenntartott intézmény veze-

tôje,
h) a település önszervezôdô közössége.

(2) A rendelet-tervezet elôkészítéséhez a Képviselô-
testület elveket, szempontokat állapíthat meg.

(3) A rendelet-tervezet kodifikációját a jegyzô végzi.
Esetenként megbízható az elôkészítéssel a tárgy szerint
illetékes bizottság, ideiglenes bizottság, illetve külsô
szakértô.

33. § (1) Az önkormányzati rendelet elôkészítése so-
rán elemezni kell a jogszabályi környezetet, a szabályo-
zandó tárgy szerint érintett szervezetek, szakemberek vé-
leményét, álláspontját, társadalmi egyeztetés releváns
eredményét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elemzés eredmé-
nyét a rendelet elôterjesztésében az elôterjesztô ismerteti.

(3) A lakosság széles körének jogait, kötelességeit
érintô önkormányzati rendelet tervezetét legalább 5 nap-
ra társadalmi egyeztetés céljából el kell helyezni a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetôtábláján és az önkormányzat hon-
lapján. A településen lakó választópolgárok a tervezettel
kapcsolatos véleményt írásban juttatják el a polgármester-
hez a közzétételben megjelölt idôpontig. 

(4) A (4) bekezdés szerinti társadalmi egyeztetésre
nem lehet bocsátani a helyi adóval, önkormányzati va-
gyongazdálkodással, költségvetéssel, önkormányzati be-
vétellel és a Képviselô-testület szervezeti és mûködési
szabályzatával kapcsolatos rendeleteket.

34. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester vagy a
jegyzô terjeszti Képviselô-testület elé.

(2) A rendelet-tervezet általános és részletes indoko-
lással terjeszthetô elô. Az elôterjesztô tájékoztatja a Kép-
viselô-testületet az elôkészítés és a véleményeztetés során
felvetett, de a tervezetben nem szereplô javaslatokról is,
utalva a mellôzés indokaira.

(3) A rendelet hiteles, kihirdetésre kerülô szövegét a
jegyzô állapítja meg.

(4) A jegyzô a hatályos önkormányzati rendeletek
jegyzékét naprakész állapotban vezeti. 

(5) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására köte-
lezettek évente, a munkatervben meghatározott idôpont-
ban tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetérôl és a
végrehajtás legfontosabb tapasztalatairól.

35. § (1) A képviselôtestület rendeleteit, határozatait a
naptári év elejétôl kezdôdôen folyamatosan kell számoz-
ni. A rendelet megjelölése tartalmazza a számát, a kihir-
detés dátumát, a határozat megjelölése tartalmazza szá-
mát és meghozatalának idôpontját.

(2) A rendelet és a normatív határozat a Polgármesteri
Hivatal hirdetôtábláján történô kifüggesztéssel kerül kihir-
detésre, de meg kell jelentetni az Önkormányzat hivatalos
lapjának, a Hírmondónak a soron következô számában is
azzal a kitétellel, hogy a lapban csak a rendelet törzsszöve-
gét kell közzétenni, az egységes szerkezetû rendeleteket, il-
letve a rendeletek mellékleteit csak az önkormányzat hon-
lapján kell megjeleníteni. A rendelet és a határozat a Pol-
gármesteri Hivatal épületében tekinthetô meg személyesen.

(3) A rendeletek aláírására, kihirdetésére és helyesbí-
téséra az Mötv. 51.§-a irányadó.

Közmeghallgatás

36. § (1) Kötelezô közmeghallgatást tartani a munka-
tervben valamint a Képviselô-testület által esetenként
meghatározott egyes napirendek tárgyalása elôtt.

(2) A közmeghallgatás idôpontját a Hírmondóban és
az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a közmeg-
hallgatás elôtt legalább 30 nappal, illetve plakáton kell azt
feltüntetni az intézmények hirdetôtábláján.

(3) A közmeghallgatás gyakoriságára, a válaszadás
szabályaira az Mötv. 54. §-a irányadó.

A települési képviselô

37. § (1) A képviselôt törvényben és önkormányzati
rendeletben meghatározott jogok illetik meg és kötele-
zettségek terhelik.

(2) A képviselô eskütételére vonatkozó szabályokat
törvény határozza meg.

(3) A képviselô
a) tevékenyen részt vesz a Képviselô-testület és annak

a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja
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b) írásban vagy szóban a polgármesternek, vagy a bi-
zottság elnökének bejelenti, ha a Képviselô-testü-
let, illetve bizottság ülésén nem tud részt venni,
vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoz-
tatva van,

c) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot
az elôterjesztés vitájának megkezdése elôtt bejelenti,

d) a Képviselô-testület vagy bizottság megbízásából
való eljárásáról a következô ülésen beszámol.

(4) A képviselôk és a nem képviselô bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és költségtérítésérôl jelen rendelet 3. szá-
mú melléklete rendelkezik.

(5) Ha a bizottság tagja a bizottság ülésérôl indokolat-
lanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatá-
ra a Képviselô-testület dönthet a bizottsági tagság meg-
szüntetésérôl. E pontban foglalt rendelkezések irányadók
a bizottság nem képviselô tagjaira is.

(6) A képviselô – a választópolgárokkal való közvetlen
és rendszeres kapcsolat-tartása végett – fogadóórát tart-
hat.

38. § (1) A képviselôt a tisztségviselôk, a jegyzô, a Pol-
gármesteri Hivatal, az önkormányzati társaságok és intéz-
mények vezetôi, ügyintézôi munkaidô alatt kötelesek fo-
gadni.

(2) A képviselô az önkormányzati hivatalos iratokba
betekinthet. Az iratbetekintés joga a képviselôt a nem ön-
kormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekin-
tetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben fog-
lalt korlátozások figyelembevételével illeti meg.

(3) A képviselô jogaira és kötelezettségeire az Ötv. 19.
§-a irányadó.

(4) A képviselô költségtérítésére és munkahelyén a
munkavégzés alóli felmentésére az Ötv. 20. § (1) bekezdé-
se irányadó.

A Képviselô-testület bizottságai

38. § (1) A Képviselô-testület döntéseinek elôkészí-
tésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenôr-
zésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntés-
hozatalra állandó bizottságokat választ, ideiglenes bizott-
ságot választhat.

(2) A Képviselô-testület állandó bizottságai:
a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
b) Mûszaki és Fejlesztési Bizottság
c) Humán Bizottság
(3) Az állandó bizottságok képviselô tagjainak száma:
a) Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság, létszáma: 5 fô;
b) Mûszaki és Fejlesztési Bizottság, létszáma: 7 fô;
c) Humán Bizottság, létszáma: 5 fô.
(4) Az állandó bizottságok tagjainak névsorát az

SZMSZ 2. számú függeléke, a bizottságokra átruházott ha-
táskörök és az általuk ellátandó feladatok részletes jegyzé-
két az SZMSZ 2. számú melléklete rögzíti. A bizottságok
feladatkörének módosítását szükség esetén a Képviselô-
testület bármely tagja írásban indítványozhatja.

39. § (1) A Képviselô-testület meghatározott feladat
ellátására eseti bizottságot hozhat létre. Az eseti bizottság
megbízatása a tevékenységérôl szóló jelentés elfogadásá-
ig tart.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és mûködésének
idôtartamát a Képviselô-testület a bizottság megválasztá-
sakor állapítja meg.

(3) Az ideiglenes bizottság mûködésére az állandó bi-
zottságokra vonatkozó szabályok megfelelôen irányadók.
Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselô lehet.

40. § (1) A bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben
a) elôkészíti a Képviselô-testület döntését,
b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
c) szervezi a Képviselô-testület döntéseinek végrehaj-

tását,
d) kezdeményezi valamely elôterjesztés vagy indítvány

sürgôsségi tárgyalását,
e) állást foglal a Képviselô-testület által meghatáro-

zott elôterjesztésben foglaltakról
f) ellenôrzi a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselô-

testület döntéseinek elôkészítésére, illetve végrehaj-
tására irányuló tevékenységét,

g) ellátja a Képviselô-testület által esetenként megha-
tározott feladatokat.

(2) A bizottságok létrehozására az Mötv. 57. § (1) és
(3) bekezdései, az elnök és tagjainak megbízatására, vá-
lasztására, összetételére, megbízatásról történô lemon-
dásra az Mötv. 58. § (1) bekezdése, Képviselô-testületi át-
ruházott hatáskörökre az Mötv. 59. § (1) és (3) bekezdései,
ügyrendjére az Mötv. 60. §-a, a bizottság összehívására,
döntéseinek végrehajtására és felfüggesztésére az Mötv.
61. § rendelkezési irányadóak.

A bizottsági mûködés fôbb szabályai

41. § (1) A bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása
esetén elnökhelyettes hívja össze és vezeti. Az elnök és az
alelnök egyidejû akadályoztatása vagy a pozíciók egyidejû
betöltetlensége esetén az akadályoztatás vagy betöltetlen-
ség 14. napját követôen a polgármester, akadályoztatása
esetén az alpolgármester összehívhatja és ülését vezetheti
az akadályoztatás vagy betöltetlenség befejezôdéséig tar-
tó idôszakban.

(2) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi pon-
tokhoz tartozó elôterjesztéseket az ülés elôtt 3 nappal
megküldi a bizottság tagjainak és a meghívottaknak.

(4) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert,
az alpolgármestert, a jegyzôt, valamint a napirend által
érintett helyi önszervezôdô közösség képviselôjét. A bi-
zottság elnöke a bizottsági ülésre más érdekelteket is
meghívhat, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek
részt.

(5) Bármely képviselô, a polgármester, az alpolgár-
mester és a jegyzô javaslatot tehet valamely, a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság
elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé
terjeszti, melyekre köteles meghívja az indítványozó
képviselôt.

(6) A bizottság köteles a munkatervében szereplô, il-
letve a Képviselô-testület által meghatározott feladatokat
az elôírt határidôre elvégezni. A soron következô Kép-
viselô-testületi ülés elôtt 5 nappal a bizottság rendelkezé-
sére bocsátott elôterjesztést legkésôbb a Képviselô-testü-
leti ülést megelôzô nap köteles megtárgyalni. A bizottsági
ülést követôen benyújtott sürgôsségi indítványokról, illet-
ve módosító javaslatokról a bizottság a Képviselô-testüle-
ti ülés megkezdéséig foglalhat állást.
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(7) A bizottság döntéseirôl a bizottság elnöke ad tájé-
koztatást.

(8) A bizottsági ülésrôl készült jegyzôkönyvet a bizott-
ság elnöke és a bizottság által kijelölt tag írja alá.

(9) A bizottság a tevékenységérôl évente a munkaterv-
ben meghatározott idôpontban beszámol a Képviselô-tes-
tületnek.

(10) A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a
jegyzô gondoskodik. A bizottságok iratait az ügyiratkeze-
lésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

Polgármester, Alpolgármester, Jegyzô

42. § (1) A polgármester megbízatását foglalkoztatási
jogviszonyban látja el.

(2) A polgármester eskütételére az Mötv. 63.§-a, az
ülések összehívására az Mötv. 65. §-a, polgármester Kép-
viselô-testületi tagságára az Mötv. 66. §-a irányadó.

(3) A polgármester jogait és kötelezettségeit az Mötv.
67. §-a szabályozza.

(4) A polgármester feladata a Képviselô-testület mû-
ködésével kapcsolatban

a) képviseli a Képviselô-testületet,
b) elôterjeszti a Képviselô-testület munkatervét,
c) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról,
d) segíti a képviselôk munkáját,
e) aláírja a Képviselô-testület rendeletét, valamint az

üléstôl készített jegyzôkönyvet,
f) ellenôrzi a Képviselô-testület határozatainak végre-

hajtását.
(5) A polgármester ismételt tárgyalásra vonatkozó jo-

gait az Mötv. 68. § (1) bekezdése tartalmazza.

43. § (1) A polgármesternek az Mötv.  68. § (2) bekez-
dése szerinti döntéshozatala nem terjed ki

a) rendeletalkotásra,
b) önkormányzati vagyon megterhelésére,
c) hitelfelvételre,
d) részvénykibocsátásra,
e) fegyelmi eljárásban történô döntéshozatalra.
(2) A polgármester az Mötv. 68. § (3) bekezdés szerin-

ti, a Képviselô-testület utólagos tájékoztatása mellett két
ülés közötti idôszakban meghozható döntései az alábbi
tárgykörökben hozhatja meg

a) önkormányzat által vagy önkormányzati társulási
tagként benyújtható, pályázati támogatással járó
pályázati anyag benyújtása, amennyiben a Képvise-
lô-testületi ülésen történô tárgyalás a pályázati ha-
táridô elmulasztásával járna és a pályázati önrész
nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot,

b) pályázati nyilatkozat pótlása, amennyiben a Képvi-
selô-testületi ülésen történô tárgyalás a nyilatkozat-
tételi határidô elmulasztásával járna,

c) veszélyhelyzet, súlyos káresemény elhárításához
szükséges intézkedés meghozatala,

d) az Önkormányzat jogérvényesítése érdekében tett
jognyilatkozat vagy beadvány, kereset, amennyiben
a képviselô-testületi ülésen történô tárgyalás jog-
vesztô határidô elmulasztásával járna,

e) amennyiben a döntés elmaradása az önkormányzat-
nak vagyoni hátrányt jelentene.

(3) A polgármester önkormányzati rendeletben meg-
határozott értékhatárig dönt a forrás-felhasználásról,
döntésérôl tájékoztatja a Képviselô-testületet.

44. § (1) A Képviselô-testület a polgármester helyette-
sítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.
Választására, jogállására az Ötv. 34. §-a, eskütételére, jog-
állására az Mötv. 63. §-a irányadó.

(2) Az alpolgármester megbízatását foglalkoztatási
jogviszonyban látja el.

45. § (1) A jegyzô kinevezésére, 6 hónapon túli akadá-
lyoztatása esetén történô helyettesítésére, a jegyzôi állás 6
hónapon túl történô betöltetlensége esetére vonatkozó
szabályokra, a jegyzô jogaira és kötelezettségeire az Mötv.
81–82. §-ai irányadóak. 

(2) A jegyzô feladati a Képviselô-testület és a bizottsá-
gok mûködésével kapcsolatban

a) törvényességi szempontból véleményezi az elôter-
jesztéseket,

b) biztosítja a mûködéssel összefüggô szervezési és
ügyviteli feladatok ellátását,

c) gondoskodik a jegyzôkönyv elkészítésérôl és a Pest
Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésérôl,

d) elôkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket,
e) aláírja az önkormányzat rendeleteit, gondoskodik a

kihirdetésrôl.
(2) A jegyzô gyakorolja a munkáltatói jogokat a Pol-

gármesteri Hivatal köztisztviselôi felett.
(3) A jegyzôt jegyzôi hatósági jogkörben hat hónapot

meg nem haladó akadályoztatása esetén, az adóhatósági
jogkörök kivételével, az igazgatási ügyintézô helyettesíti.

(4) A jegyzôt pénzügyi igazgatási és gazdálkodási fel-
adatkörében, valamint adóhatósági jogkörben hat hóna-
pot meg nem haladó akadályoztatása esetén a Gazdasági
Iroda vezetôje helyettesíti.

(5) A jegyzôt a Képviselô-testületi elôterjesztések tör-
vényességi ellenôrzésében és a Képviselô-testületi ülése-
ken a törvényességi felügyeletet szolgáló részvétel tekin-
tetében hat hónapot meg nem haladó akadályoztatása
esetén az anyakönyvvezetô helyettesíti.

46. § Amennyiben a polgármester és az alpolgármes-
ter 5 munkanapot meghaladó idôtartamig egyidejûleg
akadályoztatott a fizetési kötelezettségvállalásban, a gaz-
dasági iroda vezetôje jogosult helyettesíteni a kötelezett-
ség vállalásban. Amennyiben a jegyzô és a Gazdasági Iro-
da vezetôje 5 munkanapot meghaladó idôtartamig egyi-
dejûleg akadályoztatott a fizetési kötelezettségvállalás-
ban, az adóhatósági ügyintézô jogosult helyettesíteni a
kötelezettségvállalásban. A 15 napon túli kötelezettség-
vállalásra az Mötv. 112.§ (4) bekezdése szerinti helyettesí-
tés irányadó. 

Polgármesteri Hivatal

47. § (1) A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Pilis-
borosjenôi Polgármesteri Hivatal.

(2) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 2097 Pilisbo-
rosjenô, Fô út 16.
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(3) A Polgármesteri Hivatal belsô szervezeti tagozó-
dása:

a) Polgármester
b) Alpolgármester
c) Jegyzô
d) Gazdasági Iroda
e) Hatósági Iroda
(3) Idôszaki és rendkívüli feladatok ellátására – a

jegyzô ajánlására – külön szervezeti egység hozható létre.
Errôl a polgármester köteles tájékoztatni a Képviselô-
testületet.

(4) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
a) hétfôn: 8.00–18.00 óráig,
b) kedden és csütörtökön: 8.00–16.00 óráig,
c) szerdán: 8.00–16.30 óráig,
d) pénteken: 8.00–13.30 óráig tart. 

(5) A Képviselô-testület a polgármester elôterjesztése
alapján meghatározza a Polgármesteri Hivatal belsô szer-
vezeti tagozódását, az ügyfélfogadása rendjét, valamint a
bértömeget. 

(6) A polgármester az (5) bekezdésre vonatkozó elô-
terjesztését a jegyzô ajánlásainak figyelembevételével te-
szi meg.

48. § (1) A Polgármesteri Hivatalt a Képviselô-testü-
let az Mötv. 84. § (1) bekezdés szerinti célra hozta létre. A
Hivatal köteles ellátni a bizottságok mûködésével kap-
csolatos, valamint a Képviselô-testület és a polgármester
által meghatározott feladatokat, különös tekintettel
azokra az esetekre, amikor a Képviselô-testület által át-
ruházott hatáskörben jár el a bizottság.

(2) A települési képviselô a polgármesteri hivataltól a
jegyzô útján igényelheti a képviselôi munkához szükséges
tájékoztatást és ügyviteli közremûködést. 

(3) A Polgármesteri Hivatal igény szerint köteles az
Önkormányzat és a hivatal mûködésével, a község életé-
vel kapcsolatban adatokat szolgáltatni és jelentést készí-
teni a Képviselô-testületnek, valamint a bizottságoknak.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselôjét a tudo-
mására jutott szolgálati és üzleti titok, valamint személyes
adat tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E ti-
toktartási kötelezettség – a személyes adatok védelmérôl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével –
kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A
titoktartási kötelezettség a köztisztviselô közszolgálati
jogviszonyának megszûnése után is fennáll.

49. § (1) A Polgármester Hivatal a jegyzô által elké-
szített és a polgármester által jóváhagyott ügyrend szerint
mûködik, amely a hivatal feladatait és a belsô szervezeti
egységek, valamint a dolgozók közötti munkamegosztás
részletes szabályait tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési
szabályzatát, részletes ügyrendjét jelen rendelet 4. számú
melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséggel járó munkaköröket és a vagyon-
nyilatkozattételre vonatkozó eljárásrendet az SZMSZ 5.
számú melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a képzettségi és illet-
ménypótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket
az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza.

(4) A kiadmányozás szabályait az SZMSZ 7. számú
melléklete tartalmazza.

50. § (1) E rendelet alkalmazásában önszervezôdô kö-
zösség bármely, a település közigazgatási területén szék-
hellyel rendelkezô egyesület, alapítvány, egyház, nonprof-
it szervezet.

(2)  Jelen rendelet 2013. május 1. napjával lép hatály-
ba. Kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képvi-
selô-testületének a Képviselô-testület és szervei Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatáról szóló 17/2011. (XI. 9.) (ha-
tályos 2011. 11. 10. napjától) számú rendelete és annak
módosítására irányuló 19/2012. (X.2.) (hatályos 2012. 11.
01. napjától) Önk. számú, 27/2012. (XII.18.) (hatályos
2013. 01. 01.) napjától) Önk. számú, 2/2013. (II. 13.) (ha-
tályos 2013. 03. 01. napjától) Önk. számú, és 5/2013.
(2013. 02. 26.) (hatályos 2013. 02. 27. napjától) Önk. szá-
mú rendeletei.

(4) A rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Pilisborosjenô Község Önkor-
mányzat tevékenységéhez kapcsolódó feladatai

2. számú melléklet: A Képviselô-testülettôl a bizottsá-
gokra és a polgármesterre átruházott hatáskörök

3. számú melléklet: A képviselôk és a nem képviselô
bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése

4. számú melléklet: A polgármesteri hivatal részletes
ügyrendje, az ügyfélfogadási rendje, a polgármester,
az alpolgármester és a jegyzô fogadóóráinak idô-
pontja

5. számú melléklet: A vagyonnyilatkozat tételi kötele-
zettséggel járó munkakörök jegyzéke és a vagyon-
nyilatkozattételre vonatkozó eljárásrend

6. számú melléklet: A képzettségi és illetménypótlékra
jogosító munkakörök és képzettségek jegyzéke

7. számú melléklet: A kiadmányozás rendje

(5) A rendelet függelékei:

1. számú függelék: A Képviselôtestület tagjainak név-
sora

2. számú függelék: A Képviselô-testület állandó bi-
zottságainak tagjainak névsora

3. számú függelék: Társulási dokumentumok

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

A rendeletek mellékletei és függelékei megtekinthetôk a www.pilisborosjeno.hu honlapon.
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Civil kezdeményezés:
Csatlakozzon Ön is! 

Kátyúzási összefogást 
szervezünk!

Amennyivel tud, kérjük járuljon
hozzá a falu útjainak 

kátyúzásához!

Bôvebb információ:

Gergely György 06-20-390-7603
gergely1957@gmail.com

Nemrég beszámoltam a tûzoltó egye-
sületünk  tevékenységérôl,  aktuális  fel-
adatairól,  munkájáról.  Annak,  hogy
most  ismét  írok,  számunkra  különösen
fájó  oka  van:  lemondott  parancsnoki
tisztségérôl  ifj.  Komlós  Tibor.  Ezzel
egyesületünk  életében  megszakadt  a
Komlós  ,,dinasztia”  sok-sok  éve  tartó
parancsnoki szerepe. Ezúton is köszön-
jük  parancsnokként  végzett  munkáját.
ifj.  Komlós  Tibor  tûzoltóként  továbbra
is tagja marad egyesületünknek. Számí-
tunk munkájára. 

Az  utód  megtalálása  nehéz  feladat
volt, mivel tagjaink között nem volt más-
nak  megfelelô  végzettsége.  Végül  Tasi
Tamást választottuk, aki születése óta itt
él  a  faluban,  ráadásul  hivatásos  tûzoltó,
ezért ôt kértük fel a tisztség betöltésére.
Tasi Tamást elvállalta a feladatot.

A  munka  jobb  elosztása  érdekében
új  tisztségeket  hoztunk  létre,  a  létesít-
ményfelelôs  Soltész  Zoltán  lett,  illetve
gépjármû felelôsnek Urbán Attilát  bíz-
tuk meg, a szervezôi feladatokat Király
Tibor  fogja  ellátni.  Az  elnök  és  a  pa-
rancsnok helyettes személye nem válto-
zott.

Ez  az  év,  számunkra  rosszul  indult,
mert  januárban volt  néhány  tûzeset,  és
mûszaki mentés. 

A  másoknak  sok  bosszúságot  okozó
csapadékos  idôjárás  nekünk  barátunk
volt,  hisz  elmaradtak  a  tavaszi  idôszak
erdôtüzei.  Helyette  a  március  14–15.
havazás,  hófúvás  okozta  káosz  felszá-
molása  végett  Bábolnáig  voltunk  kive-
zényelve.

A tavaly kötött együttmûködési meg-
állapodás ünnepélyesen meg lett erôsít-
ve a Fôvárosi  Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságon.  A tavalyi  megállapodás kie-
gészült  új  feladatokkal,  hisz  csapatunk
1.  kategóriás.  Feladatainkat  kibôvítet-
tük katasztrófa esetére szóló polgári vé-
delemi ellátással.

A tavalyi OKF pályázaton autójavítást
is  nyertünk,  ennek befejezéseként  egyik
autónkat  saját  kivitelezésben  újra  fé-
nyeztük, ezt épp a napokban fejeztük be.

Ebben az évben is indulunk az OKF

A  Pili
közsé

magáns

Muskátlik, 
virág-, és 

zöldségpalánták

termelôi áron kaphatók!

Fekete Éva
2097 Pilisborosjenô Lovarda u 6.

hétköznap 17-19 óráig,
hétvégén 8-11-ig 15-19óráig 

szerda szünnap! 
Telefon:

26/816-051, 06-20/2937377

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

Pilisborosjenôvel  kapcsolatos  történésekrôl,  az  önkormányzat
mûködésével  összefüggô  kritikákról,  véleményekrôl,  közéleti  kér-
désekrôl az alábbi honlapokon tájékozódhatnak:

www.pilisborosjeno.hu (az önkormányzat weblapja)
www.pbj.hu
www.pbjfalunkert.hu

KKeeddvveess  

OOllvvaassóókk !!

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

pályázatán, reméljük ismét a maximáli-
san adható összeget kapjuk. 

Igyekszünk  kihasználni  a  pályázati
lehetôséget, ezért támogatásért pályáz-
tunk a Norvég civil alapnál is.

Ennyit  szerettem  volna  megismer-
tetni  Önökkel.  Köszönöm,  hogy  elol-
vasták  soraimat,  és  hogy  támogatják
önként  vállalt  feladatunkat,  melyet
Önökért végzünk. Remélem, hogy a jö-
vôben  nem  káreset  kapcsán  találko-
zunk Önökkel.

Heves László
elnök

Néhány szó a tûzoltókról

ÁÁLLLLÁÁSS HH II RR DD EE TT ÉÉ SS
Pilisborosjenô  Község  Önkormányzata  regisztrált  álláskeresôket  keres

közcélú munkára, az alábbiak alapján:
1 fô segédmunkás, 
1 fô asztalos szakmunkás, 
1 fô festô szakmunkás, 
1 fô kômûves szakmunkás.

Bérezés  a  jelenleg  hatályos  közfoglalkoztatási  (170/2011.  (VIII.2  4.)
Korm.r. 1. § (1) bek. 421/2012. (XII. 29.) Korm.r. 3. § (1) bek.), ill. garantált
közfoglalkoztatási (170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2. § (1) bek. 421/2012. (XII.
29.) Korm.r. 3. § (2) bek.) bérek alapján.

A fent nevezett állásokkal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:
Takácsné Papp Erika 06-26-336-028/128 telefonszámon vagy személyesen a

Polgármesteri Hivatalban 2097 Pilisborosjenô, Fô u. 16. szám alatt.
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PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: havonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS  BBOOLLTT
NNNNaaaappppoooonnnnttttaaaa    ffffrrrr iiiissssssss    áááárrrruuuu!!!!

AAAA    PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôô,,,,     BBBBuuuuddddaaaaiiii     úúúútttt     55556666....     sssszzzz....     aaaallllaaaatttttttt iiii     PPPPoooossssttttáááánnnnáááállll
TTTTeeeellll .... ::::     00006666----22226666----333333336666----333399997777

AUTÓKÖLCSÖNZÉS-
KISZÁLLÍTÁSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

Czihlár Emil – Bem u. 1.

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999
ww.kisnora.hu

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4499..  

vváárrjjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  
aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::
ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

SSaauubbeerrmmääcchheerr  sszzeemmeetteesszzssáákkookk
iiss  kkaapphhaattóókk

(06-70/282-53-25)

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klimatizálás,
propán-bután gázellátás, vízellátás, csatornázás,

külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének 
megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583
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Pilisborosjenôi

Hírmondó

ÜÜnnnneeppeelljjüünnkk  eeggyyüütt tt !!

M E G H Í V Ó
Augusztus 20-ai ünnepségre

2013. aug. 20-án 17 órakor
A NÉMET NEMZETISÉGI TÁJHÁZ 

UDVARÁN*
ÁLLAPALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

ÜNNEPÉRE,

VALAMINT

KÖZSGÉGÜNK DÍSZPOLGÁRÁNAK 
AVATÁSÁRA 

és 
A PILISBOROSJENÔI EMLÉKÉREM 

ÁTADÁSÁRA

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT 
ÉS CSALÁDJÁT!

*Rossz idô esetén a Mûvelôdési Ház 
nagytermében

Pilisborosjenô  Községû  Önkor-
mányzata  Képviselô-testülete  pályá-
zatot ír  ki  a Pilisborosjenô, Fô út 51.
szám alatti (hrsz: 129.) földszinti 93 m2

nettó  alapterületû  és  ugyanekkora
pince  szinti  használattal  a  telek  felsô
részén álló családi ház Pilisborosjenô
Község Önkormányzat Képviselô-tes-
tületének 15/2012. (V. 9.) Önk. számú
önkormányzati rendelete alapján pia-
ci alapú bérbeadására.

A pályázat  feltétele  egy  maximum
bruttó  5,58M Ft  összértékû felújítási

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSÁRA
terv beadása, melyet a Mûszaki és fej-
lesztési Bizottság hagy jóvá. Az igazolt
felújítási  költség  bruttó  5,58  M  Ft-ig
teljes egészében lelakható a lakbér el-
lentételezéseként  a  bérleti  szerzôdés
idôtartama alatt.

A bérleti  díj  93.000 Ft/hó, a bérleti
jogviszony 5 év határozott idôtartamra
szól, a pályázat beadásának határideje
2013. szeptember 13. napja, 12.00 óra,
a pályázatokat a Mûszaki és Fejlesztési
Bizottság  javaslata  alapján  a  Képvise-
lô-testület  bírálja  el  legkésôbb  2013.

09. 23. napjáig. A pályázatokat zárt bo-
rítékban  a  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bi-
zottságnak  címezve  lehet  benyújtani
személyesen  a  Polgármesteri  Hivatal
ügyfélszolgálatán  vagy  postai  úton
ugyancsak  a  Polgármesteri  Hivatal  cí-
mére (2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.).
A  lakás  elôzetes  telefonos  egyeztetést
követôen  megtekinthetô, megtekintési
idôpont kérhetô hivatali munkaidôben
a 06-26-336-028/119 melléken.

A pályázat feltételei a 2. oldalon
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Talán hallotta
már…….

Talán  hallotta  már,  hogy  2013.
szeptember  7–8-án   közel  3000
vendég  érkezését  várjuk  a  Nagy-
Kevély  völgyébe  az  Egri  Vár-
maketthez,  a   VI.  Pilisborosjenôi
Várjátékokra.  Ahhoz,  hogy  min-
den  vendégünk  elégedett  lehes-
sen,  idén  szponzorok  jelentkezé-
sét várjuk, akik szívesen áldozná-
nak  a  jó  ügy  érdekében.  Kérjük,
ha módja és lehetôsége van támo-
gatni a rendezvényt tárgyi,  illetve
pénzbeli felajánlással, akkor tegye
meg!  Minden  apró  forint  számít!
(S  természetesen  adóalap-csök-
kentô igazolást állítunk ki a támo-
gatásról.)

Példák  arra,  hogy  mit  tudunk
nyújtani  a  támogatóink  részére:
Molinó(k)  elhelyezése;  Logó(k)
honlapokon való elhelyezése; VIP
belépô  (Minden  mást,  ami  még
megbeszélés tárgyát képezi.)

Pilisborosjenôért  Alapítvány
adószáma:  18660252-1-13;  Szám-
laszáma: 11703006-20050973
Bereczkiné Szendrey Éva-alapít-
ványi titkár (szendreyeva@gmail.
com) tel: 06-30-596-7573

Köszönjük elôre is a segítséget!
Találkozzunk ott!

AA  PPiilliissbboorroossjjeennôôii  TTûûzzoollttóó
EEggyyeessüülleett  kköösszzöönneettnnyyiillvváánnííttáássa 

Amikor  pár  hónapja  kiderült,  hogy  valakik  a
tûzoltószertár  szennyvízvezetékének  fektetését
szakszerûtlenül végezték el és az emiatt használha-
tatlanná vált, nagy bajban voltunk. Anyagiak hiányá-
ban esélyünk sem volt a hiba kijavítására. Ekkor si-
etett segítségünkre falunk lakója Nagy Gábor úr és
cége a Penta Kft. Egyesületünk támogatásként tel-
jesen új  csatornavezetéket  helyeztek  el  tökéletes
minôségben,  az  elôírásoknak  megfelelôen  az  ép-
pen kialakítás alatt lévô polgárôr irodától a bekötés
helyéig. 

Egyesületünk  minden  tagja  nevében  köszö-
nöm!

Heves László
elnök

Piaci alapú lakásbérleti szerzôdés-
kötésre  irányuló  pályázatot  az  a
nagykorú személy jogosult beadni:    

a)  aki  közvetlenül  a  pályázat  be-
nyújtását megelôzôen a község-
ben bejelentett lakóhellyel ren-
delkezik, vagy életvitelszerûen a
községben tartózkodik, vagy

b)  aki  a  községben  közvetlenül  a
pályázat  benyújtását  megelôzô-
en folyamatos munkaviszonnyal
rendelkezik,  illetôleg egyéb ke-
resô tevékenységet folytat. 

A beérkezett pályázatokat a Pénz-
ügyi  és  Gazdasági  Bizottság  vélemé-
nyezi. 

A  pályázat  elbírálásánál  elônyben
részesül az a pályázó aki:

– helyreállításra, korszerûsítésre
szoruló lakás esetében vállalja a
bérbeadó  által  meghatározott
helyreállítási,  korszerûsítési
munkák elvégzését,

– vállalja 6 havi bérleti díj egy ösz-
szegben történô kifizetését,

– vállalja, hogy a lakásbérleti szer-
zôdésben  meghatározott  idôtar-
tam lejárta elôtt megszerzi a sa-
ját tulajdonú lakását, vagy lakás-
problémáját  más  módon  meg-
oldja.

Több  azonos  tartalmú  pályázat

esetében a bérlô személyét sorsolás-
sal kell eldönteni.

Helyreállításra,  korszerûsítésre
szoruló lakás pályáztatása esetén, ha
a bérlô egy év alatt a bérbeadó által
meghatározott  munkálatokat  nem
végzi  el,  úgy  elhelyezésre  nem  tart-
hat  igényt  és  a  lakást  kiürített  álla-
potban  az  átadáskori  leltárral  egye-
zôen köteles a bérbeadó részére visz-
szaadni. 

Amennyiben  a  helyreállításra,
korszerûsítésre  szoruló  lakásra  kö-
tött szerzôdés a határozott idô lejár-
ta elôtt megszûnik, úgy a bérlô részé-
re a bérbeadó által meghatározott és
a  bérlô  által  elvégzett,  az  önkor-
mányzat  nevére  szóló  számlákkal
igazolt  kiadásokat  –  melyek  a  bérlô
részére  lakbér  szüneteltetés  címén
nem  térültek  meg  –  az  önkormány-
zat  egy  összegben,  60  napon  belül
megtéríti,  megfelelô  elszámolással
alátámasztva.

A  nyertes  pályázóval  az  értesítés
kézhezvételétôl  számított  15  napon
belül lakásbérleti szerzôdést kell köt-
ni.

A  piaci  alapon  bérbeadott  lakás
albérletbe  adható  a  polgármester
hozzájárulásának  feltételével  a  bér-
leti  díj  130%-ának megfizetése mel-
lett.

BBÜÜSSZZKKEESSÉÉGGÜÜNNKK!!

A pilisborosjenôi 
JANZA RICHÁRD 
aranyérmet szerzett 

kajak ezer méteren a Poznani 
Ifjúsági Európa-bajnokságon!

Gratulálunk!

A részletes pályázati feltételek a következôk:
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Heidenheim város fotóklubja fotópályázatot hirde-
tett, melyre a környékbeli községek iskoláit, így a sten-
heimi iskola diákjait is meghívták. Mivel ôk jó kapcso-
latot  ápolnak  falunk  iskolájával,  felkérték  diákjainkat
is,  hogy  vegyenek  részt  a  versenyen.  Végül  diákjaink
(Monori Marcell, Kökény András) az elsô és a harma-
dik helyet szerezték meg.  Az ünnepélyes díjátadására
meghívták a két helyezett diákot tanári kísérôvel, illet-
ve önkormányzatunk képviselôit. A Pilisborosjenôi Né-
met  Nemzetiségi  Önkormányzat  részérôl  is  csatlakoz-
tak hozzánk. 

A  rendelkezésünkre  álló  rövid  idôt  igyekeztünk
hasznosan eltölteni.  A két  tanuló megnézte  az  ottani
iskolát, majd együtt megtekintettük a falu múzeumát,
ahol  egy  teljes  szint  az  egykori  kitelepítettek  fényké-
peivel,  használati  tárgyaival  van berendezve.  Délután
egy  rövid  sétát  tettünk  a  járási  székhelyen  Heiden-
heimben.

A  díjátadó  ünnepség  elôtt  fogadott  minket  a
Stenheim polgármestere Olaf Bernauer úr, akivel szívé-
lyesen elbeszélgettünk. Kölcsönösen kifejezésre juttat-
tuk,  hogy  szeretnénk  a  testvérközségi  kapcsolatainkat
feleleveníteni.  Erre  most  jó  lehetôség  kínálkozik  egy
uniós pályázat anyagi támogatásával. 

Miután  a  pilisborosjenôi  tûzoltó  egyesület  elnöke
vagyok a polgármesteri úr felajánlotta a steinheimi tûz-
oltószertár megtekintését. Ez nagy örömömre szolgált,
de a látvány elkeserített, mivel az ott alkalmazott esz-
közök színvonala jócskán meghaladja a mi lehetôsége-
inket, bár ismerve a magyar önkéntes tûzoltók helyze-
tét, mi még itthon az élen vagyunk. 

Este került sor az ünnepélyes díjkiosztóra a község-
háza  csarnokában,  ahol  a  képek  kiállításra  kerültek.
Gyerekeink  megilletôdve  vették  át  ajándékaikat,  egy-
egy fényképezôgépet. A polgármester úr szavai itt is a
két község kapcsolatainak fontosságára utaltak. Ezután
megtekintettük  a  kiállítás  képeit,  melyet  a  szervezôk
ígérete szerint itthon is láthatunk majd.

Két tanulónk egy szép élménnyel lett gazdagabb és
a  kapott  fényképezôgépekkel  bizonyára  sok-sok  szép
fotót fognak készíteni, mindannyiunk örömére. 

Ezúton is  szeretném megköszönni  a  Német Nem-
zetiségi Önkormányzatnak, és Paksi Imre polgármester
úrnak, hogy anyagilag támogatták utunkat.

Heves László
Alpolgármester

Egy kirándulás margójára

Monori Marcell elsô helyezett fotója

Kökény András, harmadik helyezett fotója
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vábbtanulás. A 19 fôbôl 12 az elsô helyen megjelölt középisko-
lába nyert felvételt. A módosítás után valamennyi tanuló sike-
res felvételt nyert. 13-an gimnáziumba, 4-en szakközépiskolá-
ba, 2-en szakiskolába mennek tovább.

A fejlesztô pedagógus csoportos foglalkoztatás keretében
tudja fejleszteni a határozattal rendelkezôket.  A kisebbek órá-
in készség és képességfejlesztés, az alapkészségek stabil kiala-
kítása történt meg. A nagyobbaknál inkább rejtvények, számí-
tógépes oktató programok voltak sikeresebbek. Szerencsére a
foglalkozásokon egyre több eszköz és fejlesztôjáték áll rendel-
kezésre, az idei fejlesztô munkát nagymértékben segítették
ezek az eszközök, érdekesebbé, hatékonyabbá tették az órai te-
vékenységet.

Iskolánkban sajnos kevés szakkörrel tudtunk mûködni,
idén német, magyar felvételi elôkészítô, matematika elôkészí-
tô- és tehetséggondozó, sportkör, természetbúvár szakkör segí-
tette a tehetségeket. A mûvészeti részen persze a zenetanulás
és az énekkar vonzott több tanulót. Hosszú távon jó lenne, ha
mûvészeti iskolaként a kézmûvesség és a tánc is megjelenne. A
szakkörök számát az óraterv határozta meg. Hiányként mutat-
kozott és igényként jelent meg a kézmûves szakkör, a Bakan-
csos szakkör, a színjátszás, varrás, színjáték,  sakk… remélem,
szeptembertôl megvalósulnak. 

A sport terén sikerült új lehetôséget biztosítani, mivel 4.
osztálytól kézilabdázhattak gyermekeink. Tavaly lovaglási lehe-
tôség megvalósítására is volt lehetôség a testnevelésen belül,
idén ez meghiúsult, terveink szerint újra indítanánk. Szeptem-
bertôl a kötelezô úszásoktatás meg fog jelenni egy-egy évfolya-
mon. Iskolánk tehetségpontként mûködik 2012-tôl. Sajnos
megfelelô pályázattal még nem tudtuk támogatni ezeket a te-
vékenységünket. 

Az év során rengeteg sikeres programot valósítottunk meg.
Városismereti nap, papírgyûjtés, Márton-napi felvonulás, And-
rás-nap, Jenô napi koncert, adventi koncert, tavaszváró, Luca-
napi vásár és lucázás, mesemondó verseny, Népmese napja, ka-
rácsony, versenyek, ünnepélyek, hagyományôrzés, DÖK prog-
ramok, mûsorok, községi rendezvényeken való szereplések,
ünnepi mûsorok valósultak meg, melyek szervezésért és lebo-
nyolításáért köszönet minden érintett pedagógusnak és a segí-
tô szülôknek.   

Az év zárásakor számot vetettünk mindazzal, ami az eltelt
idôszakban történt. Kérem, nagyon figyeljenek, mert sok-sok
büszkeségünk van, és Önök megbizonyosodhatnak arról, hogy
jól döntöttek, olyan iskolát választottak gyermekeiknek, ahol
jól érzik magukat, ahol nemcsak szemlélôi, hanem alkotó részt-
vevôi is az igényes értékteremtésnek. 

Ebben a tanévben újra volt olyan tanulónk, aki az elmúlt 8
évben mindig kitûnô tanuló volt. Ô László Dominik, nagyon
büszkék vagyunk rá. A polgármesteri díjat Paksi Imre Polgár-
mester Úrtól vehette át. 

Most azon tanulók nevét szeretném felsorolni, akik idén
kitûnô tanulmányi eredményt értek el, munkájukhoz gratulá-
lunk: Princz Ábel, Gliva András, Vitrai János, Krivács Nelli,
Garay Zsófia, Halász Virág, Négyessy Júlia, Selmeczi Márta,
Papp Georgina, Forgó András, Hudi Jakab, György Ákos,
Héjja Máté, Horváth Zsombor, Dömötörfy Bóra, Fátrai Olívia,
Krivács Dorina, Patócs Diána, Balina Bianka, Csapó Eperke,
Csige Dalma, Eperjesi Jonatán, Papp Viktória, Vad Réka,
Vitrai Péter, Garay Júlia, Kanizsai István, Kovács Lilien, Ko-
vács Péter, László Lili, Négyessy Domonkos, Szimcsera Regi-

A 2012–13-as tanévet Vadasné Joó Katalin vezetésével
kezdtük meg. A zenei tagozatot az igazgató helyettes vette át,
akinek munkáját zenei munkaközösség vezetô segítette. Új pe-
dagógusok alkalmazására került sor, mivel 2 elsôs osztály in-
dult, a napközis csoportok száma pedig 4-re emelkedett. Ez
plusz 2 státuszt jelentett, melyhez az Önkormányzat engedélyét
beszereztük. Új kolléga látta el a történelem oktatását, a kémia
és a német tanítására nyugdíjas kollégát kértünk fel. Szentesi
Zsuzsanna december 27-tôl nyugdíjas, de nagy örömünkre a
tantárgyat tanév végéig még továbbvitte. Az egyik napközis
kolléga tartós betegsége miatt állandó helyettesítôt kellett fel-
venni. 2013. márciusától Kiss Dávid látja el a zenei tagozat ve-
zetését. Vadasné Joó Katalin 2012. november 15. óta nem dol-
gozik az intézményben, a Klebelsberg Intézetbe kérte átvétel-
ét. 2012. novemberétôl helyettesként, 2013. január 1-jétôl meg-
bízott igazgatóként Dienes Dóra látta el az iskola vezetését, he-
lyettes nélkül. 

Tavaly nyáron egyetlen tanulónk ment hatosztályos gimná-
ziumba, 2 tanulók elköltözött, 5 tanulónk külföldre költözött,
így tanulói jogviszonyuk szünetel. A 2012–13-as tanévet 206 ta-
nulóval kezdtük meg, év közben 1 fô Pilisvörösvárra ment, de
érkezett 5 új tanulónk, így 210 fôvel zártuk a tanévet. Ez az ör-
vendetes létszám jövôre tovább fog emelkedni, hisz 19 nyolca-
dikosunk búcsúzott, 36 elsôs érkezik. Hatosztályos gimnázium-
ba idén is csupán 1 tanuló ment, év vége felé 6 fô jelezte egyéb
évfolyamokról, hogy nálunk szeretné megkezdeni a tanévet. 

Német nyelvet 210 fô, angolt pedig 65 fô tanult. 52 kitûnô-
vel zártuk az évet. Gyógytestnevelésre 42 fô járt, logopédushoz
11 fô.115-en jártak napközibe, illetve tanulószobára. 36 fô jár
hozzánk más településrôl, ez elsôsorban Üröm, de van buda-
pesti tanítványunk is. Zenei tagozatunkon 109 tanulónk volt a
2. félévben, ebbôl 70 fô zárt kitûnô tanulmányi eredménnyel. 

Nagy változásnak számított a mindennapos testnevelés be-
vezetése az 1. és az 5. évfolyamokon, valamint a német tanítás
rendszerének megújulása. Az elôbbi több problémát okozott
(túlterheltség, tornaterem hiánya, néptánc és testnevelés órák
ütközése). 

A legnagyobb dokumentumaink 2010-11-ben lettek átdol-
gozva. Az új köznevelési törvény azonban minden dokumen-
tum átdolgozását elôírta, melyeknek 2013. március végéig kel-
lett megtörténnie. Januárban a Házirendünket dolgoztuk át,
februárban az SZMSZ-t, március elején pedig a Pedagógiai
Programot és a Helyei Tantervet volt szükséges átnéznünk és
módosítanunk. 2013. január 1-jétôl a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Pilisvörösvári tankerülete a fenntartónk, és
Pilisborosjenô Község Önkormányzata a mûködtetô. 

2013. április 12-május 24-ig az ,,Átfogó minôség-ellenôr-
zés” próbájában vettünk részt. Az ellenôrzés próbaellenôrzés
volt, 52 iskola vezetôjét, és a tantestületek 60%-át ellenôrizék,
értékelték az Oktatási Hivatal által kiválasztott szakértôk.  Így
utólag – bevallom – nagyon örvendek, hogy bevállaltuk ezt az
ellenôrzést, hiszen nagyon szép eredmények születtek. 

A gyerekek az óvodából többségében megfelelôen felké-
szítve érkeztek az iskolába, sok olyan készséggel rendelkeznek,
ami segítette ôket az iskolai életbe történô beilleszkedésben. A
beilleszkedés a többség esetében sikeresen megtörtént, az elsô-
sök szeretnek tanulni, kíváncsiak, jól motiválhatóak. Kialakult
a helyes munkafegyelmük, kötelességtudóak, az otthoni szá-
monkérés a legtöbb családban rendszeresen megtörténik. 

A nyolcadik osztályosok legfontosabb célja a sikeres to-

AA  PPiilliissbboorroossjjeennôôii  NNéémmeett  NNeemmzzeettiissééggii  ÁÁllttaalláánnooss  ééss  
AAllaappffookkúú  MMûûvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  ttaannéévv  vvééggii  bbeesszzáámmoollóójjaa

22001122––1133--aass  ttaannéévv (részletek)
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• Egy régi kolléganônk Erdélybôl került iskolánkban,
majd két évtizednyi munka után hazahúzta szíve és a
család. Új iskolájával már tavaly kialakítottuk a kapcso-
latot, idén látogatóba jöttek hozzánk, majd néptáncosa-
ink egy csoportja, valamint a 2. évfolyam áprilisban Er-
délybe, Erdôcsinádra látogatott. 

• Steinheim város Pilisborosjenô testvértelepülése. Idén a
németországiak egy fotópályázatot írtak ki, melyet isko-
lánk komolyan vett. Rengeteg remek munka született,
az eredményhirdetésre egy 5. és egy 7. osztályos tanu-
lónk lett meghívva. Monori Marcel I. Kökény András
III. helyezést értek el. .  

Búcsú

Idén nem csak a ballagó nyolcadikosoktól búcsúztunk.
Szentesi Zsuzsánna kolléganômnek is ez volt az utolsó tanév-
zárója ebben az iskolában, hiszen Zsuzsa néni nyugdíjas lett.
Számos kis nebulót tanított, rengeteg versenyen szerepeltetett
tanulókat sikeresen, szakköröket vezetett, programokat szer-
vezett. Bakancsos túrák, elsôsegély tanfolyamok, dobogós
eredmények, diákönkormányzatos feladatok lebonyolítását
tudhatja maga mögött. Alapos és precíz tudásával, bölcsessé-
gével segítette a kollégákat. A kirándulások és a táborok jó
hangulatához mindig hozzájárult. A méltán megérdemelt pi-
henés éveire jó egészséget kívánunk neki! Kedves Zsuzsa! Tud-
nod kell, hogy bármerre jársz a faluban, az iskola mindig útba
fog esni, és mi mindig örömmel és szeretettel fogadjuk majd a
látogatásodat.

Szentesi Zsuzsánna tanárnô az Oktatási Hivatal által meg-
küldött Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehette át a tanév-
zárón. Szívbôl gratulálunk!   

Rengetek feladat áll/állt elôttünk a nyáron is, hiszen: igaz-
gató választás elôtt állunk, változni fog a köznevelési törvény,
felújításokra szorul az épület. 

Nyári táborokat szervezünk: Terényben, Balatonfenyve-
sen, Gyûrûfûn, Erdélyben és Boldogkôváralján. 

Köszönöm minden kollégámnak, a pedagógusoknak és a
technikai dolgozóknak, hogy sok-sok ötlettel, odaadó figye-
lemmel és szeretettel dolgoztak azon, hogy teljesülhessenek
azok a célok, amelyeket a tanév elején tûztünk ki magunknak.  

Dienes Dóra mb. igazgató

na, Varga Emese, Csongrádi Márton, Krámer Gergô, Héjja
Zsombor, Molnár Gergely, Jakab Noémi, Csiszár Hanna, Kiss
Luca Sára, László Gergô, Bényi Ágoston, Bukszár Fruzsina,
Kardos Blanka, Kun Luca, Vad Petra, Fábry Kristóf, Csapó
Boróka, Nevelôs Borka, Rudas Annamária, Kirchknopf Réka
és László Dominik. Jeles tanulmányi eredményt ért el a 8. év-
folyamon: Balázs András (Dudus).

A területi vers- és prózamondó versenyen Princz Ábel,
Varga Levente, Kanizsai István és Balina Bianka képviselték
iskolánkat sikeresen. A Zrínyi Ilona matematika versenyen na-
gyon sokan szerepeltek iskolánkból, a legjobb eredményeink:
Hetényi Domonkos 9. Vad Réka 15. Jakab Noémi 22. helyezést
értek el 8-900 tanulóból. A Herman Ottó biológiai versenyen
Csapó Boróka 10. Vad Petra 3. Szklifa Elena 7. Szilágyi Niko-
lett 16. helyezést értek el. A Kazinczy versenyen Molnár Ger-
gô sikeresen képviselte iskolánkat, Ökrös Zsófia III. helyezést
ért el. 

Sporteredmények: Október elején 30 fôvel vettünk részt a
budapesti futófesztiválon. Májusban megtartottuk a falusi tájé-
kozódó futást a teljes felsô tagozatnak. Júniusban a diákolim-
pián egy fô II. helyezést ért el a kerékpársportban iskolánkat
képviselve. Minden kategóriában szerepeltünk a Bozsik prog-
ramban.

Pályázatok: 

• Fejlesztô játékokat vásárolhattunk 280.000 Ft ér ûték-
ben.

• Idén is indultunk a Bozsik-programban, ahol az 1. és 2.
korcsoportos tanulóink nagy lelkesedéssel rúgták a gólo-
kat. A bajnokság végén sporteszközöket és mezeket kap-
tunk. 

• A TÁMOP tehetséggondozó pályázat tartalék listára ke-
rült. 

• Az innovatív iskolákkal kapcsolatosan beküldött pályá-
zatokról sorsolással döntöttek, sajnos nem nyertünk.  

• Bár nem pályázat, itt említeném meg a Citi Banktól
ajándékba kapott laptopot és a projektort. 

• A karácsonyi Auchan pályázat nyerteseként a kará-
csonyfa alá több sportszert tehettünk. 

• A sportudvar átalakításához kiírt pályázatra már októ-
ber elején összegyûlt a pénz, az OTP-tôl 1,8 millió forin-
tot kaptunk, de kisebb -nagyobb cégek, vállalkozások is
és magánszemélyeknek köszönhetôen 2 hónap alatt si-
került 2,4 mFt-ot összegyûjteni. 

• Indultunk egy eszközfejlesztési pályázaton, tehetség-
pontként egy égetô kemencére pályáztunk, eredmény
még nincs. 

• A Határon túli cserediák pályázatról 1 ponttal marad-
tunk le.  

• A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 projekt feltöltésével re-
ménykedünk az informatikai infrastruktúra fejlesztésé-
ben. 

• Nebuló Alapítványunk pályázott az Önkormányzat által
kiírt civil szervezetek pályázaton, sajnos csak minket
nem támogattak. 

Külföldi partnerkapcsolatok alakulása
Három területen sikerült idén fejleszteni a külföldi part-

nerkapcsolatokat. 
• Egy lengyel iskolával jött létre közös nyelvi projekt,

ôsszel az iskolánk, tavasszal pedig ôk vendégeskedtek
nálunk. A jövôre is készülünk, már elkészítettünk a he-
tedik osztályból 8 tanulóval egy bemutatkozó filmet, a
diákoknak egy közös Facebook csoportban lehetôségük
van megismerni egymást. Elôreláthatóan szeptember 3.
hetében utaznánk Mrokowba. 

Kedves Szülôk!

• Idén megváltozott a tankönyvvásárlási rend az egész
országban. A befizetés csekken kell megtörténjen au-
gusztus közepéig. A tankönyvek átvételére az elsô taní-
tási napon kerül sor az iskolában. Kérjük, hogy a ked-
vezményezettek augusztus végére rendelkezzenek a
szükséges igazolásokkal. (tartósan beteg, nagycsaládos,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény...)

• Ebédbefizetés augusztus 26–27-én lesz 8–16 óráig.
• Zeneiskolai pót-beiratkozás augusztus 26–28-án lesz

9–16 óráig.
• A 2013–14-es tanév taneszköz jegyzéke és az irodai

ügyelet megtalálható az iskola honlapján (iskola.pilis-
borosjeno.hu) 

• Tanévnyitó és elsô tanítási nap 2013. szeptember 2-án
lesz. Ebéd és napközi lesz az elsô napon is. 

További szép nyarat!

Hírek a 2013–14-es tanév
indításával kapcsolatosan
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R E N D E L E T E K
Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képviselô-

testületének
10/2013. (V. 28.) (hatályos 2013. 05. 29. napjától)

önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 

22/2011. (XII. 16.) Önk. számú rendeletének módo-
sításáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzata Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illet-
ve a helyi adókról szóló – módosított – 1990. évi C. tör-
vény 1. § (1) bekezdésében, a 6. § ában, valamint a 43. §
(3) bekezdésében, illetve a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4)
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról
az önkormányzat illetékességi területére vonatkozóan az
alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 22/2011.
(XII. 16.) Önk. számú rendelet (a továbbiakban ,,R.”)
módosítására.

1. § (1) A R. 40. §-a kiegészül az alábbi 51. ponttal:
,,51. A rendelet 12. § (1) bekezdés h) pont és 12. § (7)

bekezdés szerinti telekadó mentességet úgy kell értelmezni,
hogy az a 3000 m2 nagyságot meghaladó, a mentességi felté-
teleknek megfelelô telekingatlanokra csak a 3000 m2 nagysá-
got meg nem haladó telekrészére alkalmazható.”

2. § Jelen rendelet 2013. 05. 29. napján lép hatályba.
Kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

Kihirdetési záradék:
Kihirdetés módja: kifüggesztés, honlapon közzététel
Dátum: 2013. 05. 29.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Tisztelt Pilisborosjenôiek!

Képviselô-testületünk a 11/2013. (VI. 25.) (hatályos
2013. 07. 31. napjától) Önk. számú rendeletével módosí-
totta a Képviselô-testület és szervei Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát, mely módosítás alapján a rendeletek
helyben szokásos kihirdetési módja megváltozott, költség-
takarékossági okból ezután a rendeletek és azok mellék-
letei a www.pilisborosjeno.hu honlapon visszamenôlege-
sen is és a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján a hatály-
ba lépést követô 30 napig lesznek megtekinthetôek. A
Polgármesteri Hivatalban papír alapon is megtekinthetô-
ek mind a rendeletek, mind a határozatok visszamenôle-
ges hatállyal is.

Mindazonáltal tájékoztatást kívánok nyújtani nagy vo-
nalakban az azóta született rendeletekre vonatkozóan az
alábbiak szerint.

1. Képviselô-testületünk hatályon kívül helyezte térí-
tési díj rendeletét a Pilisborosjenô Község Önkormányza-
tának Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményében fizeten-

dô térítési díjakról szóló 7/2011. (V. 11.) (hatályos 2011.
09. 01. napjától) Önk. számú rendelet hatályon kívül he-
lyezésérôl szóló 12/2013. (VII. 30.) (hatályos 2013. 07. 31.
napjától) Önk. számú rendeletével.

A rendelet hatályon kívül helyezésének oka az alábbi
volt:

A Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola fenntartását átvette a törvény erejénél fogva a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiak-
ban KLIK), így Önkormányzatunk csak mûködtetôje az
intézménynek, szervezetileg az a KLIK-hez tartozik.

Önkormányzatunk az Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézményében fizetendô térítési díjakról szóló 7/2011. (V.
11.) (hatályos 2011.09.01. napjától) számú rendeletben
meghatározta a mûvészetoktatási térítési díjat.

A nemzeti köznevelésrôl szóló törvény végrehajtásá-
ról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) be-
kezdése szerint a fenntartó, vagyis a KLIK határozhatja
meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-ok-
tatási intézmény vezetôje dönt a térítési díj és a tandíj ösz-
szegérôl, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szo-
ciális helyzet alapján adható kedvezményekôl és a befize-
tés módjáról.

A Képviselô-testület térítési díj megállapítására vo-
natkozó jogköre tehát megszûnt a törvény erejénél fogva.

2. Képviselô-testületünk az Önkormányzat 2013. évi
költségvetését módosította, a 13/2013. (VII. 30.) (hatályos
2013. 07. 31. napjától) Önk. számú rendeletével elfogadta
a 2013. évi 3/2013. (II. 26.) számú költségvetési rendeleté-
nek módosítását. 

A rendeletmódosításra azért volt szükség, mert a Ma-
gyar Államkincstár az Önkormányzat részére többlettá-
mogatást ítélt meg bizonyos feladatok kiadásainak fede-
zésére. E feladatok voltak a segély kifizetése, a munkavál-
lalókat megilletô bérkompenzáció kifizetése. Ezen felül
az Önkormányzat a Mûvelôdési Házzal közösen megnyert
egy pályázatot 181.000 Ft értékben. Az elnyert összeget a
Mûvelôdési Ház fejlesztésére kell fordítani. 

További módosításra azért volt szükség, mert a Képvi-
selô-testület az év folyamán több olyan határozatot is ho-
zott, amely elôirányzat átcsoportosítást igényeltek.

A rendelt módosítás következtében az alábbiak sze-
rint alakul Pilisborosjenô Község Önkormányzatának
költségvetési bevételi-, és kiadási fôösszege:

e Forint
Eredeti Módosított 
elôirányzat elôirányzat

Bevételi fôösszeg 369 345 373 152
Kiadási fôösszeg 369 345 373 152

3. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról,
valamint azok szankcionálásáról Képviselô-testületünk
megalkotta a 14/2013. (VII. 30. (hatályos 2013. 08. 21.
napjától) Önk. számú rendeletét.

Az Országgyûlés elfogadta a szabálysértésekrôl, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrôl szóló 2012. évi II. törvényt, mely megszüntet-
te az Országgyûlésen kívül más szervek – köztük az önkor-
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mányzatok  –  azon  jogát,  hogy  szabálysértési  tényállást
rendeletben határozzanak meg.

A törvény 254. § (2) bekezdése elôírta, hogy az önkor-
mányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül he-
lyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott sza-
bálysértési rendelkezéseket. 

Ugyanakkor a törvény a szabálysértési szankciók pót-
lására a 143. § (4) bekezdés e) pontjában felhatalmazta a
helyi  önkormányzat  képviselô-testületét,  hogy  rendelet-
ben határozza meg a tiltott, kirívóan közösségellenes ma-
gatartásokat valamint a magatartás elkövetôjével szembe-
ni pénzbírság kiszabásának szabályait.

Ezen rendelkezések 2012. április 15-én léptek hatály-
ba.

Önkormányzatunk  megalkotta  a  szabálysértési  tény-
állások hatályon kívül helyezésérôl szóló 6/2012. (III. 7.)
(hatályos 2012.  04.  15.  napjától)  Önk.  számú rendeletét,
valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások-
ról,  valamint  azok  szankcionálásáról  szóló  16/2012.  (VI.
6.) Önk. számú rendeletét, mely módosította a

a)  a  helyi  közutakra  történô  behajtás  korlátozásáról
szóló 9/2011. (VI. 8.) (hatályos 2011. 06. 09. napjá-
tól) Önk. számú rendeletét

b) az állatok tartásáról szóló 27/2004. (V. 15.) számú
KT. számú rendeletét

c)  a  környezetvédelemrôl  szóló  37/2004.(VIII.  20.)
KT számú rendeletét

d)  az  egyes  helyi  közszolgáltatások  kötelezô  igény-
bevételérôl szóló 4/1998. (IV. 23.) KT. számú ren-
deletét

e) a ,,Pilisborosjenô” név felvételérôl és használatáról
szóló 12/2000. (XI. 24.) KT. számú rendeletét és

f)  a  közterületek  használatáról  szóló  8/2008.  (VII.
18.) KT. számú rendeletét.

A 2012.  11.  14-ei  Magyar  Közlönyben közzétették  a
közterület  életvitelszerû  lakhatásra  való  használatát
szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi ren-
delkezések  megsemmisítésérôl  szóló  38/2012.  (XI.  14.)
számú  AB  határozatot,  melyben  az  Alkotmánybíróság
2012. november 15-i hatállyal megsemmisítette – többek
között  –  a  közösségellenes  magatartások önkormányzati
rendeletben  történô  szabályozására  felhatalmazást  adó
törvényi  rendelkezéseket,  így  azok  fenti  idôponttól  már
nem voltak alkalmazhatók, melyrôl a Kormányhivatal ál-
lásfoglalást  is  közzétett,  ezért  Képviselô-testületünk
kénytelen volt hatályon kívül helyezni ezt a szankciórend-
szert  is.  Ez  önkormányzati  rendeleteink  kiüresedését
okozta.

Dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár a tömege-
sen felmerülô jegyzôi igények felmerülésére állásfoglalást
bocsátott rendelkezésünkre a tiltott, közösségellenes ma-
gatartások  alkalmazhatóságával  kapcsolatosan,  melyben
kifejtette, hogy annak a törvényi megalapozottsága bizto-
sított,  így  az  visszavezethetô  az  önkormányzati  rendele-
tekbe.

Ezen lehetôséggel élt a képviselô-testület, azonban a
rendelet  csak  2013.08.21.  napján  lép  hatályba  és  lépteti
hatályba  az  egyéb  önkormányzati  rendeletek  szankció-
rendszerét  annak  érdekében,  hogy  a  lakosság  alkalmaz-
kodni tudjon a szabályrendszer ismételt bevezetéséhez, és
az  esetlegesen  nem  jogkövetô  magatartások  megszünte-
thetôek legyenek önkéntesen is a hatálybalépés idôpont-
jáig.

Pilisborosjenô, 2013. augusztus 1.

Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Buszvégállomásnál)

Papír-írószer, szigorú számadású
nyomtatványok,

Méteráru, rövidáru,
Iparcikk, játékárú,

Saubermacher szemeteszsákok,
Barkácsárú, 

Villanyszerelési anyagok,
Felsôruházat
Lakástextil

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz
SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,  zzssaalluukkôô,,  
HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,  kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,
GGééppii  ffööllddmmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

TRUNK
EElléérrhheettôôssééggeekk::
+36-30-934-838, +36-30-944-5678
+36-30-421-0548
Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
Nyitva tartás: 

Kedd, Csütörtök: 17-19h, 
Szombat: 10-12h

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK szimbólum: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEZZÉÉSS
– rendezvény-, 
– gyermek-,
– tárgy-fotó készítését vállalja 

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr
Telefon: 06 20 329-4513
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: havonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS  BBOOLLTT
NNNNaaaappppoooonnnnttttaaaa    ffffrrrr iiiissssssss    áááárrrruuuu!!!!

AAAA    PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôô,,,,     BBBBuuuuddddaaaaiiii     úúúútttt     55556666....     sssszzzz....     aaaallllaaaatttttttt iiii     PPPPoooossssttttáááánnnnáááállll
TTTTeeeellll .... ::::     00006666----22226666----333333336666----333399997777

AUTÓKÖLCSÖNZÉS-
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999
ww.kisnora.hu

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4499..  

vváárrjjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  
aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::
ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

SSaauubbeerrmmääcchheerr  sszzeemmeetteesszzssáákkookk
iiss  kkaapphhaattóókk

(06-70/282-53-25)

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klimatizálás,
propán-bután gázellátás, vízellátás, csatornázás,

külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének 
megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583
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Pilisborosjenôi

Hírmondó

2013. augusztus 20-án 17 órakor vette kezdetét
a rendezvény, melyen Pilisborosjenô község lakói-
nak elôzetes javaslatára, a Képviselô-testület által
elfogadott személyeknek átadták a kitüntetô Pilis-
borosjenô  Díszpolgára  oklevelet  és  a  Pilisboros-
jenôért Emlékérem címeket.

Sajnos  az  elmúlt  két  évben  az  elôzô  testület
úgy  vélekedett:  nem szükséges  évente  ezen  címe-
ket kiosztani. Az újjáalakult Képviselô-testület in-
dokoltnak  látta,  hogy  ez  évtôl  visszaállítsa  a  régi,
bevált rendszert és lehetôvé tette a javaslatok meg-
tételét,  akár  minden évben,  ha  van méltó  alany  a
címekre. Az elôzô években oda nem ítélt címeket
is az idén adták át az arra érdemeseknek, ezért hat
fôt köszönthettetek az egybegyûlt ünneplôk.

Díszpolgári Cím:

Küller János Meggyesi János
Révész Árpádné Trunk Zsolt

Emlékérem:
Dienes Dóra Dr. Kovács György
A  kitüntetettek  mindannyian  Pilisboros-

jenôiek, vagy hosszú évek óta itt végzett tevékeny-
ségük  okán  már  annak  számítanak  (Dr.  Kovács
György). Többségük itt is született, vagy kiskoruk
óta itt élnek.

Személyüket  komoly  javaslattevôk  (egyesüle-
tek, körök, személyek) látták érdemesnek a kitün-
tetô címekre.

A  Mûvelôdési  Ház  szervezésében  megtartott
rendezvényen  a  díjakat  Paksi  Imre  polgár-
mester adta át, a hölgyeknek virágcsokor, az
uraknak egy-egy palack bor kíséretében.

Jelen  volt  több  díszpolgárunk:  Mayer
Róbert,  Zsitnányi  Attila,  László  Imre,
Reichardt Ferenc. A Képviselô-testület tagjai
közül is sokan jelen voltak.

Az oklevél, érme átadása után a díjazottakat
barátaik,  hozzátartozóik  dallal,  verssel  köszön-
tötték.  Balina  Gyula  zenetanár  úr,  aki  a  Him-
nusz és a szózat elénekléséhez is segítséget nyúj-
tott, zongorán elôadott, külön-külön ,,személyre
szabott’’  népszerû  dallamokkal  gratulált  az  új
címtulajdonosoknak.

Dienes  Dóra tanárnô-igazgatóasszony  és
Dr.  Kovács  György  doktor  úr  megható  szavak-
kal köszönte meg a díjat.

Küller János úr – aki az elôzô két ciklusban
polgármester  volt  –  annak  a  reményének  adott
hangot, hogy nem egy életút lezárásaként kapta
a  díjat,  hanem  az  egykor  megkezdett  munkájá-
nak folytatására tett bíztatásként.

Meggyesi  János  úr érzelem  dús  szavakkal
köszönte meg családjának, feleségének, barátai-
nak, a jelölôknek és a képviselôtestületnek a dí-
jat.  Mint borosgazda egy kupica saját  készítésû
esszenciával is megvendégelte az ünneplôket.

Révész  Árpádné  (Rózsás)  Marika elcsukló
hangon, szép összeszedett mondatokkal köszön-
te meg a díjat.

Trunk Zsolt – akit az elôzô ciklus képviselô-
testülete  már  a  Pilisborosjenôért  Emlékéremre
is méltónak talált  – a tôle megszokott  visszafo-
gottsággal, szerénységgel mondott köszönetet a
díjért.

A  rendezvény  kötetlen,  baráti  beszélgetés-
sel,  némi harapni-  és  innivaló elfogyasztá-
sával ért véget.

Pilisborosjenô, 2013. augusztus 21.

Windisch László

(Köszönet  Balázs Zsolt úrnak a fényképeken végzett

munkálataiért).

BBBBeeeesssszzzzáááámmmmoooollllóóóó     aaaazzzz     aaaauuuugggguuuusssszzzzttttuuuussss     22220000---- iiii     
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Küller János

Meggyesi János

Révész Árpádné

Trunk Zsolt

Dienes Dóra        Dr. Kovács György

ÜNNEPI RENDEZVÉNY
Az 11995566--ooss  ffoorrrraaddaalloommrraa emlékezünk október 22-én, kedden 17 órakor

a Mûvelôdési Házban
Utána fáklyás menet indul a Mûvelôdési Háztól a templomkertbe.

A kopjafánál koszorúzás lesz.

SZERETETTEL VÁRJUK FALUNK LAKÓIT!
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A Képviselô-testület 2013. 09. 03. nap-
ján és 2013. 09. 24. napján tartott ülé-
sérôl az alábbi összefoglalót nyújtom.

I. Óvoda építés közbeszerzési 
eljárása

Képviselô-testületünk a 2013. 09. 04.
napján  tartott  rendkívüli  ülésén  Pilis-
borosjenô  Község  Önkormányzata  ál-
tal  indított  ..Mesevölgy  Óvoda  Építés
Zöldmezôs  Beruházás  Pilisborosje-
nôn” címû, KMOP-4.6.1-11-2012–0003
azonosító számmal ellátott projekt ke-
retében óvoda építés kivitelezése” pro-
jekthez  szükséges  források  kiegészíté-
sérôl  döntött  arra  tekintettel,  hogy  a
közbeszerzési  eljárás során beérkezett
ajánlatok  mindegyike  jelentôsen  meg-
haladta a rendelkezésre álló forrást. A
pótlólagos forrást a testület önerô pá-
lyázatból,  az  irányító  hatósághoz  elô-
terjesztett további támogatási igénybôl
és  szükség  esetén  hitelfelvételbôl  kí-
vánja finanszírozni.

Az  óvoda  építésére  vonatkozó  köz-
beszerzési eljárás bírálati szakban van,
annak eredménye még nem ismerhetô.

II. Csendrendelet szigorítása

Képviselô-testületünk  2013.  09.  24.
napján tartott rendes ülésén a lakossá-
gi bejelentésekre, képviselôi kezdemé-
nyezésre  és  a  körzeti  megbízott  javas-
latára szigorította a hétvégi  és  ünnep-
napokon  való  zajkibocsátást,  illetve
havi  egyszeri  alkalomra  korlátozta  a
vendéglátó/szórakozó helyek éjfél utá-
ni nyitva tartását. A rendelet egységes
szerkezetbe foglalva, a módosítások je-
lölésével  megtekinthetô  a  www.pilis-
borosjeno.hu honlapon.

III. Helyi védettségi rendelet 
módosítása

A Képviselô-testület jogharmonizál-
ta a hatályos Helyi Építési Szabályzat-
ban (4/2002. (IV. 15.) Kt. rendelet) fel-
sorolt, helyi védettség alá vont építmé-
nyeket  az  építészeti  örökség  helyi  vé-
delmérôl szóló 18/2012. (VII. 4.) (hatá-
lyos 2013. 01. 01.) Önk. számú rendele-
tében foglaltakkal. 

A Helyi Építési Szabályzatnak a sza-
bályozása  önmagában  alkalmatlan  az
építészeti  örökség  helyi  védelmének
szakmai  szabályairól  szóló  66/1999.
(VIII.  13.)  FVM  rendeletben  elôírt
szakmai követelmények szerinti szabá-
lyozásra,  illetve  a  helyi  védettség  alá
helyezett  épületek  felújítási,  karban-
tartási  költségeinek  finanszírozására
kiírt  pályázati  felhívásnak  megfelelô

rendeleti  követelményeknek, ezért  el-
engedhetetlen  volt  megfelelô  szabá-
lyozási  tartalommal  rendelkezô  ön-
kormányzati  rendelet  megalkotása.  A
rendelet  már  hatályban  volt,  azonban
annak  mellékletében  kizárólag  a  Táj-
ház szerepelt, amely most kiegészült a
HÉSZ  szerinti  további  ingatlanokkal.
A helyi védettségi rendeletben szerep-
lô  építmény  és  telekadó  mentesség
törlésre került, így a rendelet költség-
vetést  nem  érint.  Eddig  kizárólag  a
Tájházra  vonatkozott  a  mentesség,
melynek  tulajdonosa,  a  Nemzetiségi
Önkormányzat,  alanyi  adómentes,  így
adóhatósági  szempontból  változás
nem történt.

A  rendelet  egységes  szerkezetbe
foglalva  szintén  megtekinthetô  a
www.pilisborosjeno.hu honlapon.

IV. További döntések

A  Képviselô-testület  határozatai
megtekinthetôk  a  honlapon,  azonban
azok közül kiemelem, hogy a testület 

•  pályázatot  írt  ki  önkormányzati
bérlakás  bérbeadás  útján  történô
hasznosítására,

•  pályázatot  írt  ki  a  Fô  út  51.  szám
alatti  ingatlan  felsô  épületének
bérbeadás útján történô hasznosí-
tására, illetve 

•  az  ebrendészeti  feladatok  2014/
2015.  években  történô  ellátását
szintén megpályáztatja.

A  pályázatok  a  honlapon  is  megte-
kinthetôk teljes terjedelemben.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt La-
kosságot,  hogy  Önkormányzatunk
közigazgatási  területére  vonatkozó
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerzôdés  megkötésére  irányuló  köz-
beszerzési eljárás került kiírásra, mely-
nek  felhívása  szintén  a  honlapon  ke-
rült közzétételre.

Pilisborosjenô, 2013. október 4.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

EEEEllllkkkkeeeezzzzddddôôôôddddöööötttt tttt     aaaa     kkkkaaaarrrrááááccccssssoooonnnnyyyy iiii     cccc iiiippppôôôôddddoooobbbboooozzzz ----aaaakkkkcccc iiiióóóó!!!!

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A szervezôk (Családsegítô Szolgálat, Mûvelôdési Ház, NOE) idén is
várják a dobozokba csomagolt játékokat, könyveket, használati 

tárgyakat, édességet, hogy az adományokkal minél több gyermek és
család ünnepét tehessék meghitté és boldoggá.

A cipôsdobozba rejtett ajándékokat idén december 22-én 11 órakor
egy meglepetés mûsorral egybekötött rendezvényen  adjuk át azoknak
a családoknak és gyermekeknek, akiknek a jelenlegi nehéz idôszakban

kevesebb kerül majd a karácsonyfa alá.

A felajánlott cipôsdobozok leadhatók december18-ig!
Minden hétköznap délután a könyvtárban (Fô út 16.), a családsegítô
szolgálatban (Iskola u.2.) hétfôn, szerdán és csütörtökön 9–15 óráig!
Kérjük, hogy ha módjában áll, csomagolja be a dobozt és írja rá, hogy

hány éves és milyen nemû gyermeknek, avagy az egész családnak
szánja a kis meglepetést! 

Bereczkiné Szendrey Éva      Szabóné Ludasi Éva      dr. Csányi Márta



Tisztelt pilisborosjenôi Lakosok, üzletek 
tulajdonosai, bérlôk, ingatlan használók!

Tisztelettel felkérem a Tisztelt Lakosságot, illetve a
szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek tu-
lajdonosait, bérlôit, használóit, hogy a lakosság biztonsá-
ga érdekében, – különösen a gyermekek és az idôsek vé-
delmében – a közterületek rendszeres tisztántartási, hó-
és síkosságmentesítési feladatainak ellátásában segítsék
az Önkormányzat munkáját azzal, hogy az utak szélén en-
gedély nélkül elhelyezett nagy méretû kövek, karók és
minden egyéb, a közlekedést és a hókotrást akadályozó,
balesetet illetve kárt okozó tárgyat haladéktalanul eltávo-
lítani szíveskedjenek az ingatlanaik elôtti közterületrôl.

A tél közeledtével fentiekre tekintettel felkérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk elôtt a hóeltakarí-
tást és síkosság-mentesítést jogszabályi kötelezettségük-
nek megfelelôen végezzék el a tél folyamán. 

A közterület rendezett, balesetmentes állapotát Pilis-
borosjenô Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
folyamatosan ellenôrizni fogja. A jogszabályellenes maga-
tartás a 14/2013. (VII. 30.) (hatályos 2013. VIII. 21. nap-
jától) Kt. rendelet 31/B. § (1) d), e), továbbá  31/D. § (1),
(2), (3) bekezdései alapján 50.000,- Ft-ig terjedô helyszíni
bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedô közigazga-
tási bírsággal sújtható. 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefügg tevékenységekrôl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése úgy rendelke-
zik, hogy ha a jogszabály eltérôen nem rendelkezik, a tu-
lajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan elôtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetôleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtár-
gyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozóanyagok és más hulladékok el-
távolításáról.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szó-
ló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletnek a helyi közutak keze-
lésének szakmai szabályait összefoglaló melléklete 3.2.2.
pontja szerint 

a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gya-
log- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra,
hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingat-
lan tulajdonosának (kezelôjének, használójának)
kell gondoskodnia az ingatlan elôtti járdaszakasz
(járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedô tel-
jes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok el-
távolításáról.

c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üz-
letek elôtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt -
a közútkezelô és a helyiséget használó eltérô megál-
lapodásának hiányában - a használó köteles tisztán-
tartani.

Kérem, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében, il-
letve a hókotrás és síkosságmentesítés hatékonysága ér-
dekében a rendeletekben foglaltakat betartani szívesked-
jenek, és segítsék Önkormányzatunk gondnoki csoportjá-
nak munkáját, illetve a lakosság közlekedését.

Pilisborosjenô, 2013. október 3.
Tisztelettel: 

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Kérjük, hogy a ,,trükkös” és a besur-
ranásos lopások megelôzése érdeké-
ben az alábbi bûnmegelôzési tanácso-
kat fogadják meg:

• A kapu, bejárati ajtó zárjában soha
ne hagyják benne a kulcsot!

• A ház ablakait, ajtajait, melléképü-
leteit mindig zárja, még akkor is ha
rövid idôre is megy el otthonról!
Otthonának kulcsait ne rejtse el a
lakás közelében, az elkövetôk is-
merik a ,,dugi” helyeket!

• Bejárati ajtajára szereltessen meg-
felelô biztonsági zárakat!

• Ha csengetnek, ellenôrizze, ki ke-
resi, használjon széles látókörû
optikai kitekintôt!

KÖZTISZTASÁGI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI FELHÍVÁS

• Ajtaját ne tárja ki idegennek, ne
engedje be ôket! Gondolja át indo-
kolt-e az idegen jövetele, miért
kér iratot, értéket, pénzt öntôl!
Kérjen igazolványt, ellenôrizze a
személy valódi kilétét, és eközben
ne engedje be a lakásba!

• Ne tartson otthon nagyobb ösz-
szeget, tegye inkább bankba!

• Az értékekeit ne hagyja elôl, zárja
el, lehetôleg lemez- vagy pénzka-
zettákba! 
• Ne adjanak esélyt a bûnözôk-

nek:
– senkinek NE mutassa meg, hol

tartja a készpénzt otthonában!
– a otthonába érkezik díjbesze-

dô, ne engedje be az ajtón,
kérje meg, hogy odakint vára-
kozzon, ne  lássák honnan ve-
szi elô az összeget!

– Mindig készítse ki a pénzt, de
soha ne hagyja ôrizetlenül!

• Legyen jó viszonyban szomszédjai-
val, környezetével, kölcsönösen fi-
gyeljék egymás ingatlanját, az utcá-
ban járó idegeneket! 

Amennyiben gyanúsat tapasztal, vagy
bûncselekmény áldozata lett, értesítse
az illetékes rendôrkapitányságot, vagy
tegyen bejelentést a 107, vagy 112 köz-
ponti segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén. 

Készült: a Pilisborosjenôi Önkor-
mányzat és a Budaörsi Rendôrkapitány-
ság közremûködésével

BBûûnnmmeeggeellôôzzééssii  ffeellhhíívvááss
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Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal 

a ,,Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Iroda

Gazdasági irodavezetô 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidô 

A vezetôi megbízás idôtartama:
A vezetôi megbízás határozatlan idôre szól. 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16. 

A  közszolgálati  tisztviselôk  képesítési  elôírásairól  szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöl-
tôje által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok ; gazdálkodással kapcsola-
tos feladatok 

Ellátandó feladatok:
Gazdasági iroda vezetése 

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
Gazdasági iroda szervezetének irányítása, költségvetési,
gazdálkodási, adókivetési és behajtási munka irányítása,
intézmények  pénzügyi  feladatainak  ellátása,  pénzügyi
ellenjegyzés,  kötelezettségvállalások  ellenôrzése,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 11. § szerinti feladatok
ellátása, pályázatelszámolási feladatok koordinációja. 

A munkakör betöltôje irányítása alá tartozó szervezeti egy-
ségek megnevezése: 

Pénzügy, Adóhatóság 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fô 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatá-
sokra  a  ,,Közszolgálati  tisztviselôk  jogállásáról  szóló”
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgá-
lati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvôképesség,
• Büntetlen elôélet,
• Fôiskola, a 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 12.§

(1) bekezdése szerinti végzettség, 
• vezetôi – Legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 
• Gyakorlott szintû Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
• Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
• Közigazgatási szakvizsga, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• benyújtandó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerin-

ti önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak meg-
kérését  igazoló  szelvény,  szakképzettséget  igazoló  do-
kumentumok másolata 

A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A  munkakör  a  pályázatok  elbírálását  követôen  azonnal
betölthetô. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea nyújt,
a 06-26-336-387 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenôi Polgármes-

teri  Hivatal  címére  történô  megküldésével  (2097
Pilisborosjenô, Fô út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni  a  pályázati  adatbázisban szereplô azonosító számot:
1/573/2013,  valamint  a  munkakör  megnevezését:  Gaz-
dasági irodavezetô.

• Személyesen:  Hegedûsné  dr.  Hovánszki  Tímea,  Pest
megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes  meghallgatás  alapján  a  polgármester  jóváha-
gyásával a jegyzô dönt az álláshely betöltésérôl. A pályá-
zat  eredményérôl  a  pályázó írásban kap tájékoztatást.  A
kiíró  a  pályázat  eredménytelenné  nyilvánításának  jogát
fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. november 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.pilisborosjeno.hu - 2013. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Próbaidô: 6 hónap 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja: 
A  pályázati  kiírás  közzétevôje  a  Nemzeti  Közigazgatási
Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv ál-
tal  az  NKI részére megküldött  adatokat  tartalmazza,  így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A 2010. évben megvalósult „Településközpont-fejlesztés Pilisborosjenôn” c. projekt kapcsán elé-
gedettségi felmérést végez a fenntartó Önkormányzat. Ehhez kérjük a lakosság segítségét egy két ol-
dalas (anonim) kérdôív kitöltésével, melyet az önkormányzat honlapjáról lehet letölteni, vagy szemé-
lyesen a hivatalban átvenni. A kitöltött kérdôívet október 15-ig a Mûvelôdési Ház földszintjén, az Óvo-
dában, az Iskola portáján, a Gyógyszertárban, a Pöttöm ABC-ben és a COOP ABC-ben kirakott lá-
dák valamelyikébe szíveskedjenek elhelyezni.

Köszönjük közremûködésüket!
Paksi Imre, polgármesterFE

LH
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Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-testülete az álla-
tok védelmérôl és a kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. tv. (továbbiakban:
Átv.) 48/A.§ (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl
szóló 2008. évi XLVI. tv. (továbbiakban: Éltv.) 19. § (1)-(2) bekezdései alap-
ján pályázatot hirdet a 2014. és 2015. költségvetési évre vonatkozóan a tele-
pülés közigazgatási területén az állati hulladék begyûjtésével, elszállításával
és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a telepü-
lés belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogsza-
bály szerinti tartása, ôrzése feladatok ellátására.

1. A pályázat benyújtására jogosult:
Az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy társadalmi szervezet,

amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a tevékeny-
ség végzésére jogosító feltételekkel, ill. hatósági engedélyekkel.

2. A pályázó feladata:
Az Ávt. 48/A § (3) és az Éltv.19.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott

önkormányzati feladatok ellátása, meghatározott idôtartamra (2 év):
a) állati hulladék begyûjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételé-

vel kapcsolatos feladatok ellátása a település közigazgatási területén
belül;

b) a település belterületén kóbor ebek befogása, valamint a befogott ál-
latok jogszabály szerinti tartása, ôrzése.

3. A pályázat benyújtásának helye és határideje
2013. november 4. délelôtt 12.00 óra
Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

(2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.)

4. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázat során zárt borítékban kell benyújtani, jeligével (“pályázat

kóbor állatok begyûjtésére és állati hulladék ártalmatlanítására”). Tartal-
maznia kell a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyeket, a pá-
lyázó eddigi mûködésének (mûködési körzet, idôtartam, felszereltség, mû-
ködési feltételek, eszköz- és emberállomány stb.) rövid ismertetését, (eset-
leges) referenciákat, a megpályázott tevékenységre vonatkozó árajánlatot.
Amennyiben a pályázó nem tart fenn állatmenhelyet, hanem szerzôdésben
áll eggyel, mellékelje az állatmenhely mûködési engedélye ill. az állatmen-
hellyel kötött szerzôdés másolatát. Továbbá, csatolja az állatmenhelyet
üzemeltetô állatvédô szervezet befogadó nyilatkozatát, melyben meghatáro-
zásra kerül, hogy a menhely garantáltan hány ebet tud egy hónap, illetve egy
év alatt a Pályázótól átvenni a számára engedélyezett állatlétszám, illetve a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartási körülmények, valamint a
másokkal kötött szerzôdések és egyéb kötelezettségvállalások betartásával.

A pályázó vállalja, hogy az általa meghatározott – és a Pilisborosjenô
Község Önkormányzat hirdetô tábláján valamint honlapján szerepeltetett –
honlapon a tetemként begyûjtött macskák és ebek, illetve befogadott állatok
fotóit és adatait legkésôbb a rögzítést követô 3 napon belül dátum szerinti
sorrendben feltölti és az egy évig a nyilvánosság számára elérhetôvé teszi.

A Pályázó nyilatkozzon arról, hogy a jelen pályázati kiírásban szereplô
gyepmesteri tevékenység végzésére (a 2. pont szerinti a) illetve b) tevékeny-
ség tekintetében) hány településsel áll szerzôdéses vagy egyéb kapcsolatban.
A nyilatkozatban sorolja fel az érintett településeket és az onnan összessé-
gében 2011. illetve 2012. évben befogott állatok létszámát. Amennyiben pá-
lyázó nem a saját telepén helyezi el a befogott állatokat, az elôzô nyilatko-
zatot köteles a telep tulajdonosával/üzemeltetôjével is elkészítetni, ez azon-
ban nem mentesíti attól, hogy saját tevékenységére vonatkozóan nyilatkoz-
zon szerzôdéses kapcsolatairól.

A pályázó mutassa be tevékenységének menetét, a vele szerzôdésben
álló állatmenhelyet, állategészségügyi, esetleges állatvédô szervezeteket,
ezek szerepét és helyét a tevékenységében. Mutassa be a befogott állatok
befogási, szállítási és tartási körülményeit. A pályázó térjen ki referenciáira
(jelenlegi mûködési köre, ellátott terület, mûködési idô, stb.) valamint a
2011. és 2012. évekre vonatkozóan átlagos munkavállalói létszámra.

Megelôzô mûködés hiányában legalább 2014-2015. évekre vonatkozó
üzleti tervet mellékeljen a pályázó.

A két feladatra külön-külön és együttesen is lehet pályázni. Az együtte-
sen pályázók árajánlatukat a két feladatra vonatkozóan bontsák meg.

Az árajánlatot az alábbiakra kitérve és a következô bontásban kell meg-
adni:

a) Állati hulladék begyûjtése, elszállítása és ártalmatlanná tétele, az
érintett terület fertôtlenítése:
– átalánydíj (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismerte-

tése - pl. készenléti díj, kiszállások száma, stb.) és/vagy

– egyszeri kiszállás díja, az átalányban rögzítetten felüli külön ki-
szállás;

– továbbá a felmerülô külön költségek, plusz díjak (pl. nagyobb tes-
tû állattetemek esetén, 10 kg-onkénti meghatározásban);

– a tevékenység dokumentálása (digitális fényképezôgéppel történô
rögzítése).

b) A település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott
állatok jogszabály szerinti tartása, ôrzése:
– átalánydíj, (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismer-

tetése - kiszállások száma, kiszállás költsége - pl. km/Ft - begyûj-
tött állatokkal kapcsolatos költségek ismertetése; egy állat befogá-
sának költségei, tartási költségei, tulajdonos felkutatásának eset-
leges költségei);

– alkalmi kiszállás díja külön hívásra (értesítés módja, valamint ár-
ajánlat lebontva a konkrét költségekre, pl. állat befogásának díja,
üzemanyagköltség, kiszállási díj, bódítószer használata, stb.) ill. az
átalányban rögzítetten felüli kiszállás díja;

– a tevékenység dokumentálása, a befogott álatok digitális
fényképezôgéppel történô rögzítése, és ennek 3 napon belüli meg-
küldése az Önkormányzat részére.

Érvénytelen az az ajánlat, - és így az elbírálás során nem kerül értéke-
lésre - amelyik a jelen pontban meghatározott formai és tartalmi követel-
mények bármelyikének nem felel meg, illetve az elírt nyilatkozatok bárme-
lyikét nem, vagy nem valós adattartalommal tartalmazza.

Érvénytelen továbbá a jogszabály elôírásával ellentétes ajánlat, vala-
mint az irreálisan alacsony árat tartalmazó ajánlat is (irreálisan alacsony ár:
a szolgáltatás szokásos piaci értékének 70-át el nem érô ár.)

5. Elbírálás határideje:
A Képviselô-testület a pályázat elbírálásáról 2013.decemberében tar-

tandó képviselô-testületi ülésen dönt.

6. Felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást nyújt: Hegedûsné

dr. Hovánszki Tímea jegyzô személyesen vagy telefonon munkaidôben.
(tel: 26/336-387)

7. Elbírálási szempontok
Fenti követelményeknek és a jogszabályi elôírásoknak megfelelô pá-

lyázatok esetében az elbírálás fô szempontjai az alábbiak:

2. a) pont tekintetében:
Szolgáltatás ára: 60 pont
Szolgáltatás elvégzésének gyorsasága a bejelentést követôen: 40 pont

2. b) pont tekintetében:

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS a gyepmesteri feladatok ellátására

Szempont: Pontszám: Pontozás:

Szolgáltatás ára 50 pont

A legalacsonyabb reális vál-
lalási ár 40 pont, a többi szá-
zalékos arányban  kerül meg-
határozásra, a kerekítés álta-
lános szabályai szerint, max.
0,5 pontos kerekítéssel

Állatvédelmi szempontok alapján a
jogszabályban elôírt kötelezô tartást
követôen az állatmenhely mûködési
engedélyében szereplô állatlétszám
alapján a lehetô leghosszabb ideig
állatmenhelyen történô tartása,
örökbeadás (új gazdához adás) cél-
jából

30 pont

A legmagasabb engedélye-
zett állatlétszám – figyelem-
be véve az ugyanerre a
férôhelyre jutó települések
létszámát – 40 pont, a többi
százalékos arányban kerül
meghatározásra, a kerekítés
szabályai szerint, max. 0,5
pontos kerekítéssel

A befogott állatok lehetô legrövi-
debb szállítása a megôrzés helyére,
kedvezô megközelíthetôsége
Pilisborosjenôrôl

10 pont

A legrövidebb távolság 10
pont, a többi százalékos
arányban kerül meghatáro-
zásra a kerekítés általános
szabályai szerint, max. 0,5
pontos

Az állat számára kedvezôbb befogá-
si, tartási körülmények 5 pont Állatvédelmi szempontú ér-

tékelés

A befogott állat eredeti tulajdonos-
hoz történô visszajuttatásának esz-
köze

5 pont

Az itt vállalt eszközök beke-
rülnek végleges szerzôdésbe,
és ezek nem teljesítése a
szerzôdés felmondását ered-
ményezik
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Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képviselô-testülete
pályázatot ír ki a Pilisborosjenô, Fô út 51. szám alatti (hrsz:
129.) földszinti 93 m2  nettó alapterületû és ugyanekkora pince
szinti használattal a telek felsô részén álló családi ház
Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képviselô-testületének
15/2012. (V. 9.) Önk. számú önkormányzati rendelete alapján
piaci alapú bérbeadására.

A pályázat feltétele egy maximum bruttó 5,58 MFt összér-
tékû felújítási terv beadása, melyet a Mûszaki és fejlesztési Bi-
zottság hagy jóvá. Az igazolt felújítási költség bruttó 5,58 M
Ft-ig teljes egészében lelakható a lakbér ellentételezéseként a
bérleti szerzôdés idôtartama alatt.

A bérleti díj 80.000 Ft/hó, a bérleti jogviszony 5 év határo-
zott idôtartamra szól, a pályázat beadásának határideje 2013.
október 24. napján 12.00 óra, a pályázatokat a Mûszaki és Fej-
lesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselô-testület bírálja
el legkésôbb 2013. 09. 23. napjáig. A pályázatokat zárt boríték-
ban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak címezve lehet be-
nyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán vagy postai úton ugyancsak a Polgármesteri Hivatal címére
(2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.). A lakás elôzetes telefonos
egyeztetést követôen megtekinthetô, megtekintési idôpont kér-
hetô hivatali munkaidôben a 06-26-336-028/119 melléken.

A részletes pályázati feltételek a következôk:
Piaci alapú lakásbérleti szerzôdéskötésre irányuló pályá-

zatot az a nagykorú személy jogosult beadni:    
a) aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelôzôen a

községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy
életvitelszerûen a községben tartózkodik, vagy

b) aki a községben közvetlenül a pályázat benyújtását
megelôzôen folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik,
illetôleg egyéb keresô tevékenységet folytat. 

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság véleményezi. 

A pályázat elbírálásánál elônyben részesül az a pályázó
aki:

– helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás esetében
vállalja a bérbeadó által meghatározott helyreállítási,
korszerûsítési munkák elvégzését,

– vállalja 6 havi bérleti díj egy összegben történô kifizeté-
sét,

– vállalja, hogy a lakásbérleti szerzôdésben meghatározott
idôtartam lejárta elôtt megszerzi a saját tulajdonú laká-
sát, vagy lakásproblémáját más módon megoldja.

Több azonos tartalmú pályázat esetében a bérlô személyét
sorsolással kell eldönteni.

Helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás pályáztatása
esetén, ha a bérlô egy év alatt a bérbeadó által meghatározott
munkálatokat nem végzi el, úgy elhelyezésre nem tarthat
igényt és a lakást kiürített állapotban az átadáskori leltárral
egyezôen köteles a bérbeadó részére visszaadni. 

Amennyiben a helyreállításra, korszerûsítésre szoruló la-
kásra kötött szerzôdés a határozott idô lejárta elôtt megszû-
nik, úgy a bérlô részére a bérbeadó által meghatározott és a
bérlô által elvégzett, az önkormányzat nevére szóló számlák-
kal igazolt kiadásokat – melyek a bérlô részére lakbér szüne-
teltetés címén nem térültek meg – az önkormányzat egy
összegben, 60 napon belül megtéríti, megfelelô elszámolással
alátámasztva.

A nyertes pályázóval az értesítés kézhezvételétôl számított
15 napon belül lakásbérleti szerzôdést kell kötni.

A piaci alapon bérbeadott lakás albérletbe adható a pol-
gármester hozzájárulásának feltételével a bérleti díj 130%-
ának megfizetése mellett.

Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képviselô-testü-
letének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága pályázatot ír ki a
Pilisborosjenô, Fô út 59. elsô emelet bal oldali 1/1. számú,
41,76 m2 nagyságú, másfél szobás lakásnak Pilisborosjenô
Község Önkormányzat Képviselô-testületének 15/2012. (V.
9.) Önk. számú önkormányzati rendelete alapján piaci alapú
bérbeadására.

A bérleti díj 41.760 Ft/hó, a bérleti jogviszony 5 év határo-
zott idôtartamra szól, a pályázat beadásának határideje
2013. 10. 24. napja, 16.00 óra, a pályázatokat a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselô-testület
bírálja el legkésôbb 2013. 10. 29. napjáig. A pályázatokat zárt
borítékban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak címezve
lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán vagy postai úton ugyancsak a Polgármesteri Hi-
vatal címére (2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.). A lakás elôze-
tes telefonos egyeztetést követôen megtekinthetô, megtekin-
tési idôpont kérhetô hivatali munkaidôben a 06-26-336-
028/119 melléken.

A részletes pályázati feltételek a következôk:
Piaci alapú lakásbérleti szerzôdéskötésre irányuló pályá-

zatot az a nagykorú személy jogosult beadni:    
a) aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelôzôen a

községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy
életvitelszerûen a községben tartózkodik, vagy

b) aki a községben közvetlenül a pályázat benyújtását
megelôzôen folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik,
illetôleg egyéb keresô tevékenységet folytat.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság véleményezi. 

A pályázat elbírálásánál elônyben részesül az a pályázó
aki:

– helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás esetében
vállalja a bérbeadó által meghatározott helyreállítási,
korszerûsítési munkák elvégzését,

– vállalja 6 havi bérleti díj egy összegben történô kifizeté-
sét,

– vállalja, hogy a lakásbérleti szerzôdésben meghatáro-
zott idôtartam lejárta elôtt megszerzi a saját tulajdonú
lakását, vagy lakásproblémáját más módon megoldja.

Több azonos tartalmú pályázat esetében a bérlô szemé-
lyét sorsolással kell eldönteni.

Helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás pályáztatása
esetén, ha a bérlô egy év alatt a bérbeadó által meghatáro-
zott munkálatokat nem végzi el, úgy elhelyezésre nem tart-
hat igényt és a lakást kiürített állapotban az átadáskori lel-
tárral egyezôen köteles a bérbeadó részére visszaadni. 

Amennyiben a helyreállításra, korszerûsítésre szoruló la-
kásra kötött szerzôdés a határozott idô lejárta elôtt megszû-
nik, úgy a bérlô részére a bérbeadó által meghatározott és a
bérlô által elvégzett, az önkormányzat nevére szóló számlák-
kal igazolt kiadásokat – melyek a bérlô részére lakbér szüne-
teltetés címén nem térültek meg – az önkormányzat egy ösz-
szegben, 60 napon belül megtéríti, megfelelô elszámolással
alátámasztva.

A nyertes pályázóval az értesítés kézhezvételétôl számí-
tott 15 napon belül lakásbérleti szerzôdést kell kötni.

A piaci alapon bérbeadott lakás albérletbe adható a pol-
gármester hozzájárulásának feltételével a bérleti díj 130%-
ának megfizetése mellett.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK BÉREBEADÁSÁRA
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Idén is már szokás szerint, július
elején ismét indiánok gyûltek össze a
családsegítô és gyermekjóléti szolgálat
udvarán, hogy változatos programok
mellett újra apacsként, sziúként, maya-
ként és inkaként legyünk együtt egy
Nagy Törzs.

Már V. Alkalommal indult a tábor,
ahol az indián kultúra értékeivel, er-
kölcsi tanításaival ismerkedhettek meg
a gyerekek, amelyet a mai szétesô érté-
kekkel teli világunkban nagyon fontos-
nak tartunk megmutatni a gyerekek-
nek.

A héten az indiánok által használt
és nálunk is ismert termésekkel foglal-
koztunk, természetesen a zene sem hi-
ányzott, fantasztikus pánsípos csoport
alakult, akik egész héten szorgalmasan
gyakoroltak és a pénteki felvonuláson
végig zenélve kísérték a többiek éne-
két.

A táborban 75 gyermek és 15 fel-
nôtt élt együtt 4 indián törzsben, két
észak-amerikai (Sziú, Apacs) és két
dél-amerikai (Maya, Inka).    

A héten nagy örömünkre ismét itt
voltak velünk a már tavaly megismert
és megszeretett perui és bolíviai zené-
szek, akik egész héten nagy türelem-
mel és szeretettel foglalkoztak a pání-
pos csoporttal, éneket tanítottak, játé-
kokkal színesítették a délutánokat és
hangszereket is készítettünk együtt. 

Zea Javier és Rocío Mayoría a kez-
detektôl segítô kezet nyújtott a tábo-
rok megvalósításához, idén is önzetle-
nül segítettek a tábor elôkészítésében.

Itt volt velünk German Huarachi
Garcia-Huascar-kötél,  Samuel Vedia-
Martinez-Tupanqui-hírnök, szóvivô,
René Gomez-Inti-Nap és Zea Javier-
Amarú-Kígyó.    

A táborban a felnôttek és a gyere-
kek családokat (törzseket) alkottak, ki-
csik és nagyok együtt dolgoztak, egy-
másra figyelve.  Élhettük egy másik nép
életét, betekintettünk tárgyi kultúrájá-
ba, hagyományaiba, megismertük az in-
diánok természethez fûzôdô ôsi tisztele-
tét, emberi értékeit. Az indiánok min-
dennapi életét követve a gyerekek, a
törzsfônökök és a segítôk is indián ne-
vet választottak maguknak. Minden
törzs kifestette a sátrát, egyénenként a
ruhákat, fejdíszt és kiegészítôket, harci
eszközöket készítettek, a kirándulós na-
pon az erdôben lovagolhattak.

Mercedes vezetésével, a termése-
ket felhasználva alkothattak a gyere-
kek a fantáziájukat és ügyességüket

használva. A táborban felhasznált
anyagok (lenvászon, termések, papí-
rok, dió héj ), mind a természettel va-
ló szoros kapcsolatra hívták fel a fi-
gyelmet. A gyerekek közösségként,
törzsenként éltek, ahol segítették egy-
mást, együtt dolgoztak, játszottak.
Délutánonként zöldséget, gyümölcsöt
ettek, és ami a legfontosabb, volt  sok
játék, játék és játék! 

A tábor zárónapján a gyerekek be-
öltöztek a ruháikba, az arcukra harci
mintákat festettünk, felvették a fejdí-
szüket és a fegyvereiket. A szülôk
megnézhették a héten készített tár-
gyakat, alkotásokat, sátrakat, totem
oszlopokat. Ebben az évben egy gyö-
nyörû és látványos indián szertartás-
nak lehettünk részesei, amit 

German – Huascar mutatott be, a
szertartás díszeit és kellékeit is ô hoz-
ta el nekünk.

Szokásunkhoz híven most is felvo-
nultak az indián törzsek a falu utcáin,
a négy törzset a négy indián zenész
beöltözve vezette, utánuk a gyerekek
pánsípos csoportja és a törzsek követ-
ték.

A táborba visszatérve megvendé-
geltük a szülôket pince hideg friss
gyümölcsökkel, zöldségekkel és ás-
ványvízzel.

Az V. Indián tábor zárásaként
minden kis indián megkapta az em-
léklapot, haza vihették a ruháikkal,
fejdísszel, ékszerrel, fegyverekkel és
az alkotásokkal együtt. 

Minden törzsfônöknek, segítônek
és támogatónak köszönöm, ahogy az
indián imában áll: 

,,ott álltatok velem a tûz közepén” 
Törzsfônökök:
Apacs törzs – Viktória
Sziú törzs – Gelányi Barbara 
Maya törzs – Bereczkiné Szen-

drey Éva – szerve-
zés, pavilonok,
nagy sátor

Inka törzs – Sági Zsolt, Íj és
fegyverkészítés

Kormos Mercedes – s z e r v e z é s ,
képzômûvé-
szeti vezetô

Segítôk:
Rocío Mónica Mayoría Quin-

teros – szervezés, tanácsok, tárgyak,
szôttes, tánc tanítás, hangszer készítés

Pálvölgyi Viktória – Inka
Takács Klaudia – Maya
Bereczki Melinda, – Apacs
Kovács Bence, – Sziú

CCssaallááddsseeggííttôô  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt  VV..  IInnddiiáánn  TTáábboorraa
Ludasi Bendegúz – ô mindenhol

ott volt 
Rózsa Bertold, Kovács Máté, Gila 

Krisztián – aktuális segítségek
Kovács Kinga, Noémi Sütike –

konyhai munkálatok

Köszönet a támogatásokért:

Meditop Kft – támogatás
Sidló Ferenc – támogatás
Paksi Imre – a táborhely en-

gedélyezése,
Hartyányiné Judit – kincses zsákok

varrása
Német Nemzetiségi Tájház – padok

és asztalok biztosítása
Pilisborosjenôért Alapítvány – pa-

dok és asztalok biztosítása
Varasdy Viktor, Gazsi Eszter – lova-

goltatás
Polgárôrség – a felvonulás biztosítá-

sa
Körzeti megbízott, Gyetkó Tibor –

a felvonulás biztosítása
Önkéntes Tûzoltók – fémvázas nagy

sátor felállítása és elbontá-
sa

Antal Norbert     –  vízszerelés
Lisztner Gábor   –   fuvarozás

Külön köszönöm Bereczkiné Szen-
drey Évának, hogy lehetôvé tette a nagy
fémvázas sátor használatát a táborozó
gyerekek részére, ami egész héten a
melegtôl, utolsó napon az esôtôl védett
minket.

Köszönet a Kevélyhegyi Sörözô ve-
zetôjének Kishalmi Ildikónak és mun-
katársainak Öreglaki Nikolettnek, és
Pápai Noéminek, hogy egy héten át kö-
zel 100 ember ellátásáról gondoskod-
tak friss, finom ételekkel, kitûnô kiszol-
gálással és türelemmel!

Zárszóként küldöm minden kedves
olvasónak a V. Indián Tábor mottóját:

AMA SUA, AMA KELLA, AMA
LLULLA

(Légy becsületes, Légy igazságos,
Légy szorgalmas)

Jövôre várok minden kis indiánt a
VI. Indián táborba! 

A tábor ezernyi élményét leírni le-
hetetlen, de a hangulatát a videókon és
a képeken keresztül megízlelhetik.         

Az Indián táborok képeit és videó
anyagát megnézhetik a 

h t t p : / / i n d i á n t á b o r -
pbj.blogstop.com/   internetes oldalon! 

Tisztelettel:
Szabóné Ludasi Éva

szolgálatvezetô



Tisztelt Szülôk!

Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különö-
sen ahol elôször megy a gyermek, ,,a család szeme fénye” isko-
lába. Biztosan tele vannak most félelemmel, aggodalommal,
de azt hiszem, ez természetes. Egyre viszont megkérem Önö-
ket: bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk
tenni azért, hogy a ránk bízott gyermekek – ügyes, okos és in-
telligens fiatalokká váljanak. Bízzanak tanítóinkban, tanára-
inkban, ugyanakkor szeretném megkérni Önöket, hogy segít-
sék pedagógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdeké-
ben! Mi továbbra is nyitottak, együttmûködôek vagyunk, de
biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen ezért kérem Önöket,
osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat az iskolá-
ról! Mondják el, ha úgy gondolják, valamit jól csinálunk, mert
nem csak a gyerekek, hanem a felnôttek, a pedagógusok is
örülnek az elismerésnek. Jelezzék azonban még idôben azt is,
ha valamirôl más a véleményük! Beszéljük meg a problémákat,
és tegyünk közösen a megoldásért! Valamennyi pedagógu-
sunkhoz fordulhatnak bizalommal kérdéseikkel, javaslataik-
kal! Bízom benne, hogy a szülôk és az iskola egyet akarva, egy-
mást segítve meg tudja majd valósítani elképzeléseit ebben a
tanévben is!

Változások az idei tanévben
Nagy változásokat hozott a 2013-14-es tanév mind a gyere-

kek, mind a pedagógusok életében. 
Mit jelent az egész napos iskola?
Iskolánk eddig is, és ezen túl is biztosít foglalkozásokat

(napközi és tanulószoba) az ezt igénylôk részére.  Idén sem kö-
telezô 16-ig az iskolában maradni, de a szülôknek ezt írásban
kellett kérvényeznie. 

Kiknek lesz kötelezô a hittan?
Idén az 1. és az 5. évfolyamokon kerül bevezetésre felmenô

rendszerben.  Természetesen a többi évfolyamon is lesz lehetô-
ség hitoktatásra járni, mint eddig is. 

Kik fognak erkölcstant tanulni?
Szintén az 1. és az 5. évfolyamon tanuló gyermekeink, akik

nem a hittant választották. A hit- és az erkölcstan órák az érin-
tett osztályokon belül azonos idôben lesznek megtartva. 

Hol lesz mindennapos testnevelés?
A mindennapos testnevelés tavaly került bevezetésre, így ez

már az 1., 2., 5. és a 6. évfolyamot érinti.  Változás, hogy az 5
órából három kötelezô és délelôtti, 2 pedig délutáni óraként
épül be. Ez a két plusz óra kiváltható, ha a tanuló egyesületben
sportol, gyógytestnevelésre jár, vagy táncol. Igazolás minden
esetben szükséges. Természetesen örömmel látjuk az egyesü-
letbe járó tanulóinkat is a délutáni óráinkon. 

Kik mehetnek úszni?
Ettôl az évtôl kerül bevezetésre a mindenkori 4. és 5. évfo-

lyamokon a kötelezô úszás. Ez ingyenes lesz, hiszen az állam
fizeti.  Az 1. félévben az 5., majd a 2. félévben a 4. osztályos ta-
nulóink fognak úszni hétfônként a 4.-5. órában az ELMÛ
uszodájában. 

Természetesen megmarad az eddigi úszás lehetôsége más
évfolyamokon, de az idén is fizetôs lesz.  

Milyen változások lépnek be az 1. és az 5. osztályosok életébe?
A fentieken túl emelkedik a németórák száma 5-rôl 6-ra, hi-

szen a német népismeret már nem integráltan fog megjelenni.
Mindkét osztályban megjelenik a technika tantárgy is. Válto-
zás még, hogy az ötödikeseknek nem lesz már hon- és népis-
meret tantárgy, elsô félévben a magyar, 2. félévben a matema-
tika tárgy fog 4-rôl 5-re emelkedni. 

Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat fogunk

tartani, valamint szakköröket: kézmûves, bakancsos, német,
tömegsport, báb, levelezôs verseny….. Beindul a sakktanítás!

Munkánkat logopédus, fejlesztô pedagógus, gyógytestn-
evelô és – reményeink szerint –  pedagógiai asszisztens fogja
segíteni. 

Dienes Dóra mb. igazgató

Szeptemberi programjaink
Városismereti nap
A Városismereti napon, mi hetedikesek a Nemzeti Múze-

umban voltunk. Ott a reformkorról beszélgettünk, festménye-
ket, használati tárgyakat és népviseleteket láttunk.

Korabeli ruhákba öltöztünk és eljátszottunk egy zászlóava-
tási ceremóniát.

Hazafelé a Károlyi kertben álltunk meg, a játszótéren.
A Városismereti napon a 8. osztályosok a Budai várne-

gyedet és az alatta húzódó barlangrendszerbe épített Szikla-
kórházat nézték meg. A kórházban kiállított viaszfigurák na-
gyon jól érzékeltették az akkori állapotokat. Láttunk lejárt
kötszereket, régi kórházi eszközöket, mentôhelikoptert és a
végén kipróbálhattuk a szörnyû fülsiketítô hangú régi sziréná-
kat. Megnéztük a Mátyás templomot, utána még egy csoport-
képre és fagyira is jutott idônk.

Lengyelországi út
Szeptember utolsó napjaiban elutaztunk nyolcan Zsóka

néninek köszönhetôen Lengyelországba. Varsó közelében lak-
tunk családoknál. Az elsô napot az iskolában töltöttük és ott is
ebédeltünk. Este az egyik lánynál hatalmas házibulit csaptunk.
Következô nap Varsóba mentünk. Az Óváros felejthetetlen él-
mény volt. Utána elmentünk ebédelni egy helyi étterembe,
ahol "pierogit" ettünk. Ez egy lengyel specialitás. A belvárosi
kirándulás után egy hatalmas királyi rezidenciába utaztunk. A
Nemzeti Stadion is remek élmény volt. A kirándulás 3. napján
ellátogattunk egy fazekas mûhelybe, ahol kézmûveskedtünk.
Este bowlingoztunk.  Az utolsó napon a Kopernikusz Cent-
rumba mentünk, ami a Csodák Palotája kétszerese. Utána a
Kultúrpalota 30. emeletére lifteztünk és csodás kilátás tárult
egész Varsóra. Az utolsó program a helyi  bevásárlóközpont-
ban volt, ahol vásárolgattunk.  Sok szót tanítottunk egymásnak
és könnyekkel búcsúztunk. Már nagyon várjuk, hogy mi is
megmutassuk a mi életünket!

Sportnap
Szeptember 27-én sportnap volt az iskolában. Elôször nem

volt kedvem jönni délután, de aztán mégis eljöttem. Sárival,
Noémivel, Emesével egy jó kis hokicsapatot szerveztünk. Ki-
hívtuk az 5.-eseket és a 7.-eseket egy meccsre. Nagyon jó volt!
Az egyik gólt úgy lôttük be, hogy a kapus ellôtte a labdát, és az
meg rögtön bement a másik csapat kapujába. A fiúk természe-
tesen fociztak, de akadtak olyanok is, akik szívesebben gyep-
hokiztak, íjászkodtak, vagy inkább röplabdáztak. A kisebbek-
nek fel volt állítva egy kismotoros KRESZ-pálya.

A fociban az elsô meccsen a 7. és a 8. osztály mérte össze
erejét, a meccs nagy részét a 7. osztály uralta, de mivel a 8. osz-
tályban nem voltak elegen, ezért a 6. osztályból állt be Varga
Levente, így 6-1-rôl felhozták 6-6-ra. A végén mégis eldöntöt-
te a mérkôzést egy gyönyörû találat Hrabák Miksától, így 6-7
lett a vége a mérkôzésnek, a 7. osztály javára.

Ezután az 5.és a 6. osztály meccse kezdôdött. A mérkôzést
Katona Balázs vezette. Végül 5-0-ra nyerték meg a hatodiko-
sok, ez nagy részben Monori Marcell kapusnak köszönhetô,
mivel nagy lövésével és két büntetô rúgásával 3 gólt lôtt. A gól-
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sorozatba besegített még Varga Levente is. Az utolsó meccsen
a 6. és 7. osztályok mérkôzésére került sor 6-1-es nyeréssel a
hatodik osztály került ki gyôztesként, így ôk lettek az iskola fel-
sô tagozatának legjobb focicsapata. Utána az alsósok mérkôz-
tek meg egymással, ami 16 órakor ért véget.

Marcsi néni, a kézilabdaedzô zenés tornát is tartott.
Estefelé a felnôtt-diák vegyes kosárlabda mérkôzésen jó

érzés volt a felnôttekkel együtt játszani. Hosszú meccs volt, egy
óra hosszáig is eltartott.

17 órától kézilabda mérkôzés volt, szülôk a gyerekek ellen.
A szülôk nagy különbséggel nyertek, bár a gyerek csapata is
nagymértékben helyt állt.

A büfében rengeteg finomságot lehetett enni, amelynek
bevételébôl az iskola bordásfalat szeretne vásárolni.

A program egészen 19 óráig tartott a gyerekeknek, aztán
jött a felnôtteknek a takarítás.

Sokan mondták, hogy nagyon jó volt. Nekem is tetszett.
Reméljük, akik ott voltak, nagyon jól érezték magukat.

A beszámolót a 6. osztályosok készítették.

A zene világnapja
A zene világnapja alkalmából idén is koncertet rendez-

tünk. Most mûvésztanáraink szerzeményeit és játékát élvez-
hettük. Arcangelo Corelli Trió szonátáját Szentgyörgyiné
Komár Judit, Fügedi-Bárd Judit és Vas Katalin tanárnôk elô-
adásában csodálhattuk. 

Matuz Gergely saját szerzeményeit adta elô fuvolán a Ha-
rag napja és Szeret, nem szeret címmel.  Varga Mária tanárnô
– aki szeptembertôl dolgozik iskolánkban –, egy Chopin kerin-
gôvel örvendeztette a közönséget.  Johann Sebastian Bach D-
dúr preludiumának átdolgozását Kiss Dávid és Varga Mária
adták elô. Mihók Anita és Balina Gyula pedagógusok Whitney
Houston és Frankie Valli számaival fokozták a hangulatot,
amely a kórus énekével-kíséretével zárult, a Don t worry, be
happy címû számmal. 

Köszönjük a mûvésztanárok elôadását és az este hangula-
tát! 

A magyar népmese napja

Benedek Elek születésnapját minden évben megünnepel-
jük az iskolában.  Idén Márta néni  A királykisasszony cipôje,
Csaba bácsi A bôgôs fia meg az ördög címû mesét mesélte.
Mindenki néma csöndben hallgatta a meséket.

/Kovács Lilien/

Ez a rendezvény úgy zajlik, hogy az aulában összegyûlnek
az alsósok. A néma csendben gyönyörûen hangzik a mese, és
ha elképzeled, olyan, mintha tényleg megtörténne.

Miután mind a ketten elmesélték, kérdéseket tesznek fel a
mesékrôl, és aki jól válaszol, az kap egy cukorkát.

Nekem ez az ünnepség mindig nagyon tetszik.
/Varga Emese-Zováth Mihály/

A Benedek Elek születésnapja alkalmából megrendezett
magyar népmese napja mindig különleges hangulatot hoz az
iskola napjaiba. Mikor ránéztem az elsôsökre, láttam mekkora
érdeklôdést mutattak az elôadás iránt…

/Garay Júlia/

Egy átlagos hétfônek indult, aztán a harmadik órában le-
mentünk az aulába……

Nekem mind a két történet nagyon tetszett, de úgy tûnt, a
többieknek is.

/Péter Ábel/

Szerintem a nap a népmesékrôl nagyon fantasztikus, ne-
kem mindig tetszik, mert a szép meséket hallgatva, el is tudjuk
képzelni azokat. A történetek mindig izgalmasak, jó hangula-
túak és még tanulhatunk is belôlük. Megismerünk sok új ka-
landot, és úgy érezzük, mintha mi is ott lennénk.

/Szimcsera Regina/
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2013. augusztus 20-án, a Díszpolgárok avató-
ján Meggyesi János Úr az alábbi felajánlást tette:
A sport oktatásának hatékonysága érdekében min-
den tanév elején sporteszközöket adományoz az

iskolánknak

10.000 Ft értékben.
A felajánláshoz idén csatlakozott:

Csillik Andrásné Díszpolgár
Küller János Díszpolgár

Szimeth Géza Díszpolgár
Trunk Zsolt Díszpolgár

Nagylelkû felajánlásukat ezúton is köszönjük!

Díszpolgárok 
adománya

A Reichel József Mûvelôdési Ház
és Könyvtár tervezet programjai:
OKTÓBER
11. péntek, 18 óra Táncház – Mezôségi bál 
12. szombat,10-13-ig Egészség nap 
16. szerda, 10 óra Ludas Matyi –MIAMANÓ színház

elôadásában
16. szerda 15.30-17-ig Bütykölde – nemezelés
19. szombat 17 óra Beszélgetés a Bibliáról vezeti: Dr.

Vankó Zsuzsanna
22. kedd Ünnepi mûsor, fáklyás felvonulás,

koszorúzás – Mûvelôdési Ház
szervezésében 

30. szerda, 18 óra Kiállítás megnyitó dr. Solymosi
Péter képei

NOVEMBER
8. péntek, 18 óra  Táncház

11. hétfô, 17 óra  Márton napi lampionos felvonulás
15. péntek, 18 óra  Jenô napi koncert
16. szombat 10-12-ig Bolhapiac
16. szombat 17 óra Beszélgetés a Bibliáról vezeti: Dr.

Vankó Zsuzsanna
16. szombat, 19 órától DUMA SZÍNHÁZ – Táncest
22, péntek 15 óra IDÕSEK KÖSZÖNTÉSE
29. péntek, 17 óra Iskola András napi rendezvénye
30. szombat 19 óra I. Adventi gyertyagyújtás

DECEMBER
1. vasárnap16 óra  Erdei Mikulás – NOE szervezésben
7. szombat 15 óra Német idôsek napja – Német

kisebbségi Önkormányzat
szervezésében

7. szombat 19 óra II. Adventi gyertyagyújtás
13. péntek Lucázás – Iskolai 
14. szombat 19 óra  III. Adventi gyertyagyújtás
20. péntek, 18 óra Karácsonyi koncert – Zeneiskola
23. szombat 18 óra  IV. Adventi gyertyagyújtás – Faluka-

rácsony
27. péntek, 11 óra János napi Borszentelés 

Részletek a nagyplakátokon és a honlapon! A mûsor változás jogát
fenntartjuk!

www.muvhaz.pilisborosjeno.hu



Ez a nyár sem telt eseménytelenül
az óvodában. A már említett óvodai
kerítés festésén kívül is számtalan
munkálat folyt az épületen belül és
kívül.

A csoportszobákat a szülôk, az óvo-
dapedagógusok, valamint a régi óvo-
dások – jelenleg már általános- vagy
középiskolások – kifestették. Komoly
elôkészület kellett az idôpontok ös-
szehangolásához. A családok prog-
ramjai, elôre tervezett nyaralásai mi-
att úgy alakult, hogy még mûködött
az óvoda, amikor a festések megkez-
dôdtek. Ez azzal járt, hogy a folyosón
egy vagy két csoport bútorai, bedobo-
zolt játékai kint sorakoztak. Sajnos
akadt olyan szülô, aki szóvá tette,
hogy milyen rendetlenség van. Fontos
leszögezni, hogy azokban a csoport-
szobákban, ahol a gyermekek étkez-
tek és pihentek teljes volt a rend, és
makulátlan a tisztaság. Az ebédelé-
sen és alváson kívüli teljes idôt a sza-
badban töltötték a gyermekek, azaz a
rendezett udvaron önfeledten játsz-
hattak, csak átjárásra használták az
elôteret. A festések befejezését köve-
tôen azonnal megkezdôdött a parket-
tázás. Elôször minden csoportszobá-
ba, majd a maradékot felhasználva a
logopédiai szobába, az élelmezésve-
zetôi az óvodatitkári és vezetôi irodá-
ba is laminált padló került lerakásra.
Ezt még a tavalyi év végén sikerült
nagyon kedvezô áron megvásárol-
nunk a jegyzônô segítségével, melyet
eddig az elôtérben tároltunk.

Az ôzike csoport öltözôje járólap
burkolattal is gazdagodott. A hozzá-
valókat egy szülô vásárolta meg,
Petkovicné Wágner Anikó óvodape-

dagógus édesapja pedig áldozatké-
szen, két nap alatt ingyen rakta le.

Az emeleti lépcsô 21 db rugdosót
kapott, azaz az eddig nyitott lépcsô-
fokok lezárásra kerültek. Ezzel a ta-
karítás jelentôsen leegyszerûsödik.
Eddig a homok és a sár a réseken ke-
resztül a lépcsô alatt tárolt tornasze-
rekre hullott. Itt ilyen körülmények
között nagyon nehéz volt a tisztasá-
got fenntartani.

A kerítés festését megelôzôen kar-
bantartónk, a korábban nem a sza-
bályoknak megfelelôen kialakított
kapu deszkáit vízszintesrôl függôle-
gesre átfordította. Mért, számolt,
szerkesztett, vágott, hegesztett, fúrt,
csavarozott és ezzel egy teljesen új-
szerû, ám mászókaként már nem
használható kis- és nagykaput készí-
tett az óvoda bejáratához.

Ezután, szintén a kerítés festése mi-
att megoldást kellett találni arra,
hogy az eddig lefedetlen zsaluköve-
ket, hogyan lehet lezárni úgy, hogy az
esô miatt ne ,,dobja le” majd a festé-
ket a fal. Így jött az ötlet, hogy cserép-
fedést kapott a fal. Újrahasznosítot-
tunk az önkormányzattól kapott bon-
tott cserepet. Végre tetô kerülhetett
a kukatároló és a gázóraszekrény fölé
is. Karbantartónknak Tóth László se-
gített a kivitelezésben.

Mindeközben el is röppent a nyári
zárás. A nyitást megelôzô héten kezd-
ték meg a dajkák a ,,csatatérnek lát-
szó”, építési munkaterületet újból
óvodává varázsolni. Megfeszített, ko-
moly fizikai munkával, 5 nap alatt bir-
kóztak meg ezzel az eleinte lehetet-
lennek tûnô feladattal. Mára már sen-
ki sem gondolná, hogy felújítások,
korszerûsítések folytak az épületben.
Boldogan fogadjuk majd az óvodáso-
kat a balesetmentes, könnyen tisztít-
ható csoportszobákban, szeptember-
ben. És, ha már azt hinnék, hogy itt a
vége elmondom, hogy a Humán Bi-
zottság elnökének kezdeményezésé-
hez csatlakoztak a bizottság külsôs
tagjai, néhány képviselô és a polgár-
mester is (nevüket az óvodai faliújsá-
gon el tudják majd olvasni) akik 10-10
ezer forintot ajánlottak fel arra, hogy
az elhasználódott, vagy kopott, netán
túl kicsi, esetleg nagyon sötét, szônye-
gek helyett minden csoportszobába
újat tudjunk vásárolni.

Szeptember második hetében a
gyermekek már ezen tudnak majd ját-
szani.

Mindenkinek ezúton is szeretném
megköszönni áldozatkész, önzetlen,
lelkiismeretes munkáját, pénzbeli
adományát.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

Már valószínûleg valamennyien észrevették, elkészült
az óvoda új kerítése. Mint minden ez is megosztotta az
embereket. Vannak, akiknek tetszik, és olyanok is, akik-
nek nem, de senki nem ment el mellette szó nélkül.

Sorolhatnám a pozitívumokat, ám csak néhány gondo-
lat:

– A szürke fal nem volt vita tárgya, senki nem beszélt
róla, hogy mennyire csúnya, ráadásul a falu központ-
jában.

– Nem kellett fizetnünk a mélyalapozó, az alapozó, va-
lamint a több, mint 100 liter színes festékért, amit a
falra kentünk. Sokba került volna a kapura való fém
és a deszkákra való fa festék is.

– Most mindenki láthatja, hogy mennyire színes a pil-
isborosjenôi óvodások élete…

A tények: szülôi kezdeményezésre és segítséggel pá-
lyáztunk, ahol a különdíjat nyertük el. Ez azt jelenti, hogy
egy grafikus készített ,,3 különbözô tervet", melybôl ne-
künk ki kellett választani alig 2 nap alatt egyet. Valójában
a 3 terv szinte ugyanaz volt, csak több vagy kevesebb min-
tát tartalmazott. Végül ,,a kevesebb több" elvet vallva –
azzal a két szülôvel, akik az egész pályázatot a szívügyük-
nek tekintették – egybehangzóan ezt választottuk.

Az a 15 pilisborosjenôi lakos, aki a több, mint 40 fok-
ban, a tûzô napon, reggeltôl kora estig festette a falat kí-
vül és belül, sajátjának érzi, és bizonyossággal mondha-
tom, hogy tetszik is nekik(ünk). 

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

A vitát kiváltó óvodai kerítésrôl

EGEGYÉB ÓVODYÉB ÓVODAI HÍREKAI HÍREK

A pilisborosjenôi Janza Richard ismét bizonyított!

Ifjúsági VB K-1 1000m 3. hely (Világbajnoki bronzérem)
K-4 1000m Elsô helyezés (Világbajnoki
aranyérem)

Gratulálunk! Csak így tovább!
(WL)Sp

O
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Folyamatos  szolgáltatásaink a  Missziós  Házban (Pilisborosjenô,
Iskola u. 2.):
Betérô – vezeti Hangyel Orsolya, minden hétfôn 9-12. 
Baba-Mama  Klub –  vezeti  Szecsányi  Bertalanné,  Eszter,  minden
szerdán 9–12.
Családi  és  álláskeresési  tanácsadás,  Játszóház: Hétfô  8–12.,  Kedd
8–12, 14–19. Péntek 8–12.
Életfát és Babazászlót adományozunk minden 2012–2013-ban szü-
letett  csecsemônek.  Életfaültetések:  október  26.,  november  23.
szombatokon. Jelentkezés és részletek Bárdy Károlynál a Bardy@T-
Online.hu címen. 

Beszámolók
MINTAPA - FÖLDES LÁSZLÓ, HOBO
A blues zene hazai apostola, az egykori csavargó, József Attila egyik
legismertebb közvetítôje volt a vendégünk szeptember 7-én. 
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
Szeptember folyamán két kézmûves foglalkozást is tartottunk a ját-
szóházban. 
Következô alkalom: október 19. szombat 1600–1900. 
Gesztenye Guszti játszóház – Családi barkács mûhely
A programokat a Családi közösségek megerôsítése Üröm és Pilis-
borosjenô községekben címû projekt keretein belül valósítjuk meg.
Programjainkról részletesen olvashat a www.csaladert.hu oldalon. 

Lökkös Attila projektvezetô

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)

Papír-írószer, szigorú számadású
nyomtatványok,

Méteráru, rövidáru,
Iparcikk, játékárú,

Saubermacher szemeteszsákok,
Barkácsárú, 

Villanyszerelési anyagok,
Felsôruházat
Lakástextil

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz
SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,  zzssaalluukkôô,,  
HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,  kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,
GGééppii  ffööllddmmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

TRUNK
EElléérrhheettôôssééggeekk::
+36-30-934-838, +36-30-944-5678
+36-30-421-0548
Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
Nyitva tartás: 

Kedd, Csütörtök: 17–19h, 
Szombat: 10–12h

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK szimbólum: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEZZÉÉSS
– rendezvény-, 
– gyermek-,
– tárgy-fotó készítését vállalja,

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

mintApa estek
Barcza György közgazdász, Napi Gazdaság fôszerkesztôje
Elôadásának címe: Pénzügyi válságok és a mohóság iránti vágyunk
Október 18. péntek 18. óra. Missziós Házban (Pilisborosjenô, Isko-
la u. 2.)
Görgényi István olimpiai bajnok, elôadásának címe: Hunting Territory
(www.huntingterritory.com) – Novemberi 9. szombat 1600. 
Romsics  Ignácz  történész  professzor,  akadémikus,  elôadásának  cí-
me: Mérlegen a magyar XX. század – November 30. szombat 1600. 

Anyósképzô Akadémia
Olyan asszonyokat várunk, akik szeretnének minél több örömet ta-
lálni saját életükben, családjukban 40 felett is.  Férfiakat is szeretet-
tel hívunk, várunk.
A beszélgetések házigazdája: dr. Szemkeô Judit 
Péntekenként, kéthetente: október 11., 25., nov. 8., 22. 1700-1915-ig
a Missziós Házban (Pilisborosjenô, Iskola u. 2.).

Víz-, gáz-, központi 
fûtésszerelés, javítás, 
mûszaki felülvizsgálat,
energia felhasználási 

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

Közösségfejlesztés a Családokért

Zöldségek  gyümölcsök, nehéz áruk, vegyi áruk, tejtermékek (Abaúj), Cserpes sajt mûhely 
termékek, naponta háromszor friss pékáru a Kiss pékségtôl, Friss szendvicsek és hideg konyhai
termékek. Abc mellet hideg konyhai üzem üzemel és hideg tálakra rendelést felvesznek. A Kiss

abc-be lehet érdeklôdni.
Bankkártya fizetés lehetséges és telefon feltöltés is. • Totál gáz csere telep is van az udvarban.
Nyitva tartás: HÉTFÕ–PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

600-1830-ig 630-1400-ig 700-1200-ig
Minden vásárlót szerettetel várunk a Hunyadi utca 1-ben.

KKIISSSS
AA BB CC
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: havonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS  BBOOLLTT
NNNNaaaappppoooonnnnttttaaaa    ffffrrrr iiiissssssss    áááárrrruuuu!!!!

AAAA    PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôô,,,,     BBBBuuuuddddaaaaiiii     úúúútttt     55556666....     sssszzzz....     aaaallllaaaatttttttt iiii     PPPPoooossssttttáááánnnnáááállll
TTTTeeeellll .... ::::     00006666----22226666----333333336666----333399997777

AUTÓKÖLCSÖNZÉS-
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999
ww.kisnora.hu

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4499..  

vváárrjjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  
aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::
ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

SSaauubbeerrmmääcchheerr  sszzeemmeetteesszzssáákkookk
iiss  kkaapphhaattóókk

(06-70/282-53-25)

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klimatizálás,
propán-bután gázellátás, vízellátás, csatornázás,

külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének 
megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583



XX. ÉVFOLYAM 11–12. SZÁM 2013. NOVEMBER–DECEMBER

Pilisborosjenôi

Hírmondó

A naptár decembert mutatva jel-
zi:  az  évbôl  már  csak  pár  hét  van
hátra. A búcsúzó 2013-ról álljon itt
néhány összefoglaló gondolat:

A legfontosabb, hogy a falu fize-
tô-  és  mûködôképességét  biztosí-
tottuk.  A  gazdálkodást  elsôsorban
a  helyi  adóbevételekbôl  és  a  köz-
ponti  támogatásból  finanszíroztuk,
hitel  továbbra  sem  terhel  bennün-
ket  –  bár  a  szûkös  és  visszafogott
költségkeretünk  miatt  ennek  más
formában  érezzük  hátrányát.
Azonban a külsô források (pályáza-
tok)  megszerzése  terén  mondhat-
juk,  hogy  új  fejezetet  nyitottunk:
eddig közel 300 millió Forint össz-
értékben  sikerült  támogatást  nyer-
ni.  Igaz,  az  új  óvodára  kapott  230
millió  Forintos  KMOP-os  keret  a
tavaly elfogadott tervhez képest ke-
vés  volt  -  ezért  el  kellett  indítani
egy újabb, egyszerûbb megoldás ter-
vezését.  A kerek 65 millió Forintos
KEOP-os  támogatás  pedig  a  régi
óvoda  és  az  iskola  energetikai  célú
felújítására használható. Elôkészítés
alatt  vannak  a  felszíni  csapadékvi-
zek  elvezetését  célzó,  valamint  a
szennyvízkezelô  kapacitás  bôvítését
szolgáló pályázatok anyagai.

A területfejlesztéseink lassan ha-
ladnak - az építési hajlandóság nö-

vekedése országosan is még mindig
várat magára. A fejlesztési területe-
ink némelyikén azért küzdünk, hogy
a fejlesztôk remélt, de elmaradt be-
vételeit  ne  az  önkormányzatnak
kelljen közpénzbôl pótolnia.

Az  országban  zajló  gazdaságfej-
lesztést  megalapozó  törvényi  válto-
zások  érzékelhetô  módon  alakítják
mindennapi  életünket;  elég  csak  a
közüzemi  kiadások  csökkenésére
gondolni. Ennek köszönhetôen ala-
kul  át  a  kommunális  hulladékgyûj-
tés rendszere is.  A mostani idôszak
egyfajta  átmenetnek  minôsíthetô  –
ideiglenes  szolgáltató  megjelenésé-
vel  is  találkozni  fogunk.  A  hosszú-
távú megoldás várhatóan 2 éven be-
lül fog kialakulni.

Másik  példa:  a  közelmúltban
megjelent  kormányrendelet  terve-
zet  elfogadása  után  várhatóan  fel-
gyorsulnak  az  események  az  M0
gyorsforgalmi  út  Budakalász  és
Solymár  közötti  alagutas  szakaszá-
nak  megépítésére.  Cél  a  következô
(20104–2020) közötti EU költségve-
tési  periódusban  pályázati  forrás
megszerzése  a  kivitelezés  finanszí-
rozásához. Mivel az alagútban veze-
tett nyomvonalhoz kapcsolódó terü-
lethasználati  kérdések  (pl.  védôtá-
volság  nagysága  a  felszínen)  ha-

zánkban  még  nem  szabályozottak,
ezért  e  területen  is  új  jogszabályi
elemek születése várható. A honla-
punkon is közzétett kormányrende-
let  tervezet  mellékletében  felsorol-
tak  között  számos  pilisborosjenôi
ingatlan helyrajzi száma is szerepel.
Célunk,  hogy  a  felszíni  védôtávol-
ság csökkentésével az érintett ingat-
lanok száma csökkenhessen.

Összefoglalva:  az  idei  év  az  ösz-
szes nehézségével, áldozatvállalásá-
val egy olyan modell bevezetésének
a próbaidôszaka országosan is és itt,
nálunk  helyben  is,  amikor  a  folyó
kiadásokat  a  folyó  bevételeinkbôl
finanszírozva a rendszer önfenntar-
tóvá válik, de a fejlesztésekhez, be-
ruházásokhoz  pályázni  kell  külsô
forrásokra

A közelgô Karácsonyra gondolva
kívánok minden Kedves Olvasónak
Békés, Hitben és Szeretetben teljes
Ünnepeket.  Töltsenek  minél  több
napot el családi körben, pihenéssel,
s csak egy kicsit készülve arra, hogy
az új év majd új feladatokat és kihí-
vásokat hoz magával.

Áldott Karácsonyt és Boldog Új-
évet kívánok Mindannyiunknak!

Paksi Imre 
polgármester

KKKKeeeeddddvvvveeeessss    ppppiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôôiiii     OOOOllllvvvvaaaassssóóóókkkk!!!!

Áldott Karácsonyi

ünnepeket és Boldog Újévet 

kíván minden kedves Olvasónak
a Szerkesztõség
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Mint ismeretes, 2012 nyarán-ôszén, a kívülállók szá-
mára a mai napig ismeretlen okok miatt a pilisborosjenôi
képviselôtestület többsége (5 fô) lemondott. A 2010
ôszén nagy ígéretekkel, reményekkel összeállt testület ez-
zel darabjaira hullott. Csupán két fô, a polgármester és a
rövid ideig fôállású alpolgármesterként is dolgozó képvi-
selô tartott ki.

Bár a lemondások után úgy tûnt, hogy regnálásuk alatt
nem nyertek semmilyen komoly forrást, egy általuk készí-
tetett pályázattal kapcsolatosan – az elsô negatív hír után
– pozitív döntésrôl kapott értesítés az önkormányzat.
2012 ôszén egy óvodaépítési pályázat nyertese lett falunk.
200 millió forint bruttó támogatást vehetünk igénybe egy
második (tagi) óvoda felépítéséhez, oly módon, hogy iga-
zából pár millió forintos önrészt kellene biztosítanunk.
Legalábbis pár héttel, hónappal ezelôtti hírek, informáci-
ók még errôl szóltak...

2012. október 2-a után, mikor az új képviselôk mind-
egyike esküt tett, összeállt egy új, az elôzônél tapasztal-
tabb testület. (Az öt új képviselôbôl négy az elôzô ciklus-
ban (2006-2010) képviselô, sôt az egyikük az akkori Pénz-
ügyi Bizottság elnöke volt.)

A következô hetekben, hónapokban az elnyert óvoda
pályázatról sorrendben az alábbi információkkal bírtak a
képviselôk és a bizottságok külsôs tagjai:

– Nem nyertünk az óvoda pályázaton
– Nyertünk az óvoda pályázaton
– Nincs kiviteli terv még, csak látvány tervek vannak
– A pályázaton elnyert összegbôl és az önrészbôl fel-

építhetô az óvoda
A pályázat elnyerésével szinte egy idôben különféle

hírek, információk kezdtek el terjedni a faluban. Már ek-
kor fenntartásokat fogalmazott meg több képviselô és fa-
lubeli is a terv kivitelezhetôségével, az épület elhelyezésé-
vel, egyáltalán szükségességével kapcsolatosan:

– Miért éppen a faluból kifelé és nem a város irányá-
ban való elhelyezést választott az elôzô testület? Jó
kérdés! Ennek esetleges okairól is több variáció is
terjedt a faluban... (Mint ismert a falu észak-nyugati
szélén, a játszótérrel szomszédos önkormányzati tel-
ken állna az épület.) 

– Miért kellett a tervezôtôl ötszörös fûtési megoldás
tervezését kérni. Ki volt az, aki igényelte? Ennek fe-
lelôsét nem kell keresnünk. Saját bevallása szerint a
polgármester úr szerette volna minél nagyobb mér-
tékben a mai, korszerû energetikai megoldásokat
beterveztetni az épületbe. Ezen igyekezet értékelhe-
tô, de ára van. (Ez csak egyike a drágító tartalom-
nak, ez is jó pár millió forint plusz kiadást jelen-
tene....)

– Miért kellett ekkora épületet tervezni tagi óvodá-
nak?

– Miért nem egy, az összes gyermek elhelyezésére al-
kalmas épületet terveztek ennyi pénzért? Ha öt, hat
foglalkoztatóra lenne szükség az összes gyermek el-
helyezéséhez, miért nem annyit terveztek építeni?

– Felvetôdött az a kérdés is, hogy milyen elv alapján
dôl el, ki, melyik óvodába jár majd...

Elôször nézzük, miért is kell új óvoda?

– A mostani óvoda "kinôtte" magát. Sok a gyerek. Je-
lenleg az ideálisnál több gyerek jár a régi oviba, igaz
engedéllyel.

– A jövôben számítani lehet arra, hogy bôvítés, építés
nélkül még szûkösebb lesz a hely a jelenlegi óvodá-
ban, és arra is, hogy az itt lakók más falu, város in-
tézményébe, netán magán óvodába kell, hogy vigyék
gyermekeiket.

– A jelenlegi óvoda is elôbb-utóbb felújításra szorul.
– Volt pályázat, amin indulni lehetett. Ha nem lett vol-

na, a régi óvodát kellene bôvíteni. Ha lenne forrás és
mûszakilag is megoldható lenne egyáltalán...

A projekt hibáit és elônyeit megtárgyalva az akkor ré-
szére juttatott információk birtokában úgy döntött a tes-
tület, hogy megépíti a pályázatban szereplô óvodát.

Milyen és mekkora épület lenne (lett volna) az új óvo-
da?

A végül is valahogy elôkerült kész kiviteli tervek sze-
rint (nem a jelenlegi testület rendelte meg, egészen a köz-
beszerzési eljárás megindításának felvetôdéséig nem volt
tudomása a képviselôknek a terv meglétérôl!) három fog-
lalkoztatós, mint kiderült, elkészülte után bôvíthetetlen,
átalakíthatatlan tömb épületben kialakított, úgynevezett
,,tagi” óvoda épülne 850 négyzetméteren!!! A közelmúlt-
ban lebonyolított közbeszerzésre érkezett árajánlatok
szerint mindezt több, mint 320 millió forintért. Tehát leg-
alább 100 milliós önrész kellene! Plusz a közel 40 milliós
önkormányzati telek feláldozása erre a célra!! (Felvetô-
dött, hogy alakítsunk ki plusz 2–3 foglalkoztatót, de erre
az épület szerkezete, területkiosztása miatt, a majd' ezer
négyzetméter összterület ellenére sincs mód.)

A terv olyan ,,feltupírozott” belsô tartalommal, feles-
leges területekkel bír, hogy sokkal drágábban lehetne
megépíteni, mint a kapott forrás. Ez vállalhatatlan a falu
számára. A lakókat komoly építményadó terheli, egyrészt
pontosan az óvoda építés saját részének elôteremtése
okán, ezért ekkora összeget (<100 millió) lehetetlenség
adó formájában beszedni. Hitelt felvenni olyan beruhá-
zásra, ami elkészülte után csak viszi a pénzt, felelôtlenség
lenne. (A felmerült problémák miatt folytatott egyezteté-
sek során a pályázat kiírója szerint lehetséges kb. 30 mil-
lió forinttal megemelni a pályázati összeget, de ez is kevés
az eredeti terv megvalósítására.)

A képviselôk sokáig olyan információkat kaptak, hogy
így, ahogy van kell végig vinni a beruházást, nem lehet a
beltartalmat csökkenteni, nem tervezhetô át, nem helyez-
hetô át az épület. Aztán egyszer csak kiderült: mégiscsak
lehetséges az épület áttervezése! Ez pár hete történt. Ek-
kor már túl voltunk a jelek szerint felesleges és a bekerü-
lési összeg miatt eredménytelen kivitelezési közbeszerzé-
si eljáráson.

Ebben a helyzetben mit lehet tenni?

Az eredeti tervek megtartása két lehetôséget engedne
meg: hitelt veszünk fel, (utána jártunk, nincs hitelfelvétel-
re lehetôség!) vagy visszaadjuk a megnyert pályázatot. Ha
szerzôdést egyoldalúan bontanánk fel, kizárnák falunkat
öt évre (állítólag...) az EU-s pályázatokon való részvétel-

TTáájjéékkoozzttaattóó  aazz  úújj  óóvvooddaa  ééppííttéésséénneekk  ffeejjlleemméénnyyeeiirrôôll
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bôl. Konklúzió: mindenképpen meg kell építeni egy új óvo-
dát!

Mivel az eredeti terv a beépítendô túlzott költségekkel
járó dolgok, anyagok, felesleges területek okozta magas
költség miatt végül is ténylegesen kivitelezhetetlennek bi-
zonyult, a képviselôk a szorult helyzetben egyedi lépésre
szánták el magukat, úgy döntöttek, hogy a megnyílt lehetô-
séggel élve újraterveztetik az épületet! Mintegy, elölrôl
kezdik a terv megvalósítását.

Mik a fôbb teendôk?
Sok a munka és gyorsan, pontosan kell mindent végre-

hajtani, mert az idô sürget! Az épület kivitelezésének teljes
lezárására 2015 nyaráig sort kell keríteni!

Az új épület tervezésére közbeszerzési eljárást kell kiír-
ni, meg kell tervezni, majd engedélyeztetni kell azt. Ezután
jön az új kivitelezési közbeszerzés, majd az építkezés, és vé-
gül a pénzügyi elszámolás.

Sajnos, a jelenlegi állás szerint az épület áthelyezésére
tényleg nincs lehetôség. Ott kell megépíteni az újabb óvo-
dát, ahová az elôzôt tervezték. A jelenlegi elképzelés sze-
rint az elnyert összegbôl egy kb. 450 négyzetméteres, föld-
szintes, 3 foglalkoztatós, fôzôkonyhás, tornatermes (torna-
szobás?), mellék és kiszolgáló helységeket magába foglaló,
majd a késôbbiek folyamán bôvíthetô, befejezhetô, teljes
óvodai intézménynek alkalmas épület megépítése lehetsé-
ges. Ebben az esetben ugyan rövid ideig, de ugyancsak két
óvoda mûködne a faluban. A régi és a tagi. Az addig is egy
vezetô igazgatása alatt mûködô két óvoda az új épületbe
kerülne összevonásra a teljes új épület elkészülte után,
ugyanis semmiképpen sem engedheti meg a falu azt, hogy
sokáig két külön óvodának megfelelô intézményt mûköd-
tessen. Ekkor a megüresedett régi óvoda más funkciót
kapna.

Még mindig vannak a faluban olyanok, akik a teljes pro-
jekt törlését kívánják elérni. (Aggodalmaik, érveik egy ré-
sze indokolt): 

– Elhibázott az elhelyezés. A városba menet, Üröm és
falunk határában kellene építeni. (Ott jelenleg   nincs
jó helyen erre a célra alkalmas önkormányzati telek!
Nincs idô másikra cserélni.)

– Nincs rá pénz. (Volt, de elköltötték! Most újra elô kel-
lett teremteni valakiknek.)

– A jelenlegi óvodát kellene inkább bôvíteni, felújítani.
(Ha újra nincs, akkor a régire lenne forrás?) Az ön-
rész kevés egy végleges bôvítésre. Ráadásul kicsi a te-
lek jelenleg.)

– Az új óvodaépület teljes elkészülte és az összevo-
nás után mi lesz a régi óvodaépülettel? (Új funkci-
ót kaphat.)

– Nincs idô az új tervek elkészítésére, az új közbe-
szerzési eljárásokra és nem utolsó sorban az építés-
re és elszámolásra!

– Az új épület öt éves mûködtetése (ennyi ideig kell
legalább óvodaként mûködnie) is komoly anyagi
erôfeszítést, évente több tízmilliós forrást igényel!

Könnyû lenne azt mondani a fentiekre: Igaz! Hagy-
juk az egészet! Ebben az esetben azonban minden ma-
radna a régiben. Ha lehetne is valamennyit a régi óvodát
bôvíteni a falu elveszítené a most már több, mint 200
milliós összeget, és várhatóan nem kapnánk öt évig uni-
ós forrást. Ráadásul nem gyarapodna falunk sem.

A Képviselô-testület azon a véleményen van, hogy
minden követ meg kell mozgatni, minden idôt ki kell
használni a probléma pozitív megoldására. A végsôkig el
kell menni. Ez a határ pedig (most úgy néz ki) az új épü-
let megtervezése után kiírt kivitelezési közbeszerzés
eredményének kihirdetése elôtti pillanat. Ekkor már lát-
ható lesz, hogy a kivitelezés és elszámolás végrehajtható-
e a hátralévô idôben és a rendelkezésre álló forrásból. (
A jelenlegi idôbeosztás szerint megvalósítható a pro-
ject!)

Persze könnyebb lenne a helyzetünk, ha a 2010-es vá-
lasztások elôtt komoly munkával elôteremtett 180 millió
forintot, melyet az az év ôszén megalakult új, és 2012
nyár végén lemondott testületre hagyott a Küller János
vezette távozó testület most a kasszában tudhatnánk....

Egy új, a mostani testület által beadott és elnyert, kö-
zel nyolcvan millió forintos energetikai pályázatból a kö-
zeljövôben megkezdhetjük az Óvoda és Iskola ilyen irá-
nyú felújítását. Ezen munkák során megújul az épületek
fûtési rendszere, tetôszerkezete, fedése. Ez utóbbiakra
az energiakímélô kollektorok elhelyezése miatt is szük-
ség lesz várhatóan. Hôszigetelésre is sor kerül.

Ezzel egy idôben kell megoldani az új óvoda építését
is, mivel a Képviselô testület 2013. november 19-i ülésén
megszületett a döntés: a képviselô testület nem folytatja
az elôzô óvodaépítési projectet, új, az elôzôekben ismer-
tetett, a lehetôségeinknek, igényeinknek megfelelô épü-
letet terveztet és épít meg.

A tanulságokat mindenképpen le kell vonni és az
eredeti terv elbukásának felelôseit meg kell büntetni!

Windisch László
képviselô

Változás a hulladékbegyûjtésnél
Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok, tájékoztatom Önöket, hogy településünkön 2013.12.01.

napjától az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság fogja el-
látni a települési kommunális hulladék begyûjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a kormány-
rendeletben rögzített mértékû áron, a jelenlegi szolgáltatási árak mellett.

A havi szelektív hulladék begyûjtés rendszere változatlan marad, a csütörtöki kommunális
hulladék gyûjtési nap sem változik, a negyedéves számlázás változatlan marad.

A többlet kommunális hulladék számára 120 literes zsák 490 Ft-os, a szelektív hulladék gyûj-
tésére alkalmas zsák 40 Ft-os áron szerezhetô be a Polgármesteri Hivatalban.

Az elsô gyûjtési nap: 2013.12.05. csütörtök.
Pilisborosjenô, 2013. november 29. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea 

jegyzô
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EGY FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE
Elôször is szeretném megköszönni

mindazok szíves közremûködését, akik
kitöltötték az Önkormányzat ,,Telepü-
lésközpont-fejlesztés Pilisborosjenôn”
c. projekt kapcsán kiküldött elégedett-
ségi felmérését. A felmérés eredmé-
nyérôl az alábbiakban tájékoztatom
Önöket (minden kérdés a válaszolók
közötti arányban lett értékelve, mivel
nem minden kérdôívet kitöltô személy
adott választ minden kérdésre).

Arról a tényrôl, hogy községünkben
Mûvelôdési Ház üzemel, minden vá-
laszt adó személy tud. Arról azonban,
hogy a projekt megvalósult a válasz-
adók 60%-a, a Reitter pince létezésérôl
65%-a értesült korábban.

Ennek kapcsán engedjenek meg egy
kis visszatekintést.

A projekt megvalósulását "több
éves" elôkészítô munka elôzte meg: ter-
vezés és egy sikeres pályázat, mely so-
rán pályázatunkat befogadta a kiíró
szervezet, de sajnálatos módon forrás-
hiányra hivatkozva – többen pályáztak,
mint amekkora összeg a kiíró rendelke-
zésére állt – a megvalósulást nem tudta
támogatni (teljes pályázati érték 99
MFt volt). A 2010. év második felében
megvalósult projekt csökkentett igény-
nyel és csökkentett költségvetéssel ke-
rült újból benyújtásra, mely pályázatot
már nemcsak befogadták, de anyagi tá-
mogatást is nyert (teljes pályázati érték
45 MFt).

A beruházás a következôket foglalta
magában: Mûvelôdési Ház külsô felújí-
tása (külsô hôszigetelés és nyílászáróc-
sere), új parkolóhelyek kialakítása és a
kapcsolódó útszakaszok megépítése,
valamint a Mûvelôdési Házzal azonos
helyrajzi számon lévô kôboltozatos pin-
ce (Reitter pince) felújítása.

A válaszadók 91% tud róla, hogy a
Mûvelôdési Ház kis- és nagyterem bé-
relhetô, és a kapcsolódó parkoló ingye-
nesen használható.

A pincében a válaszadók 24%-a járt
már különféle rendezvények alkalmá-
ból, 76%-a nem veszi igénybe azt. A
Reitter pince szintén bérelhetô, mely-
rôl azonban a válaszadók csupán 35%-
ának van tudomása.

A bérleti díjakat és egyéb feltétele-
ket Pilisborosjenô Község Önkormány-
zat Képviselô-testületének 71/2011.
(III. 31.) és 188/2011. (X. 5.) KT hatá-
rozatai szabályozzák. A bérleti díjakból
kedvezményben részesül az esküvô és
ahhoz kapcsolódó elô- és utómunkála-
tok, mentesülnek a bérleti díj megfize-
tése alól az Önkormányzat által támo-
gatott civil szervezetek, az Önkormány-

zat intézményei, és a nonprofit jóté-
konysági rendezvények szervezôi.

A Mûvelôdési Ház épületét 37%-
ban a Mûvelôdési Ház és Könyvtár
rendezvényei, valamint a Polgármes-
teri Hivatal és Önkormányzatot ügyin-
tézés céljából látogatják. Az Önkor-
mányzat egyéb intézményei (általános
iskola, óvoda, Német Nemzetiségi
Önkormányzat) által tartott rendezvé-
nyekre a válaszadók 33%-a látogat el.
29% egyéb szervezetek rendezvényein
(Dalkör, Nyugdíjas klub, esküvô, stb.)
jelenik meg.

A kapcsolódó parkolót 36%-ban a
Mûvelôdési Ház és Könyvtár rendez-
vényei, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal és Önkormányzatot ügyintézés
céljából használják. 21%-ban az
Egészségház szolgáltatásainak igény-
bevételéhez, 15% az Önkormányzat
egyéb intézményei (általános iskola,
óvoda, egyéb szervek), 10%-ban helyi
vásárlás lebonyolításakor.

A beruházás célja volt többek kö-
zött községünk központjának kialakí-
tása; a meglévô Mûvelôdési Ház épü-
let-energetikai fejlesztése; a kapcsoló-
dó parkoló mind minôségi, mind
mennyiségi kialakítása az Európai
Uniós elvárásokhoz és helyi igények-
hez igazodva; valamint új kulturális
helyszín létrehozása a meglévô pince-
helyiség (Reitter pince) felújítása kap-
csán, mely ezáltal alkalmas lett példá-
ul helyi civil szervezôdések, családi
rendezvények lebonyolítására. Az elô-
írások szerint a pályázó Önkormány-
zat 5 évig köteles az eredeti cél szerint
hasznosítani a beruházást, annak
fenntartását évenként ellenôrzik.

(Projekt azonosítószám: KMOP-
5.2.1/A-09-2009-0024, fenntartási idô-
szak: 2011. 09. 22–2016. 09. 21.)

A további pályázatainkról is ideje
lenne részletesebb tájékoztatást adni.
Egyelôre csak összefoglalva a jelenlegi
helyzetrôl álljon itt néhány mondat:

A megnyert KMOP-4.6.1-11-2012-
003 ,,Mesevölgy Óvoda építés zöldme-
zôs beruházás Pilisborosje-nôn” c. pá-
lyázat elszámolható összköltsége (brut-
to) 210 526 315 Ft. Ebbôl a kivitelezés-
re fordítható elôirányzat nettó összege
150 090 611 Ft, mely a közbeszerzési ki-
írásban szerepelt. A kiírt pályázatra be-
nyújtott 7 ajánlat közül a döntôbizott-
ság 3-at értékelt érvényesnek, köztük a
Polip 2001 Kft. 228 272 234 Ft, és a
PROG-RESS-B' 90 Zrt 218 651 090 Ft
nettó ajánlati árral. Azonban a közbe-
szerzési eljárást eredménytelennek kel-
lett nyilvánítanunk az elôirányzotthoz
képest jelentôs árkülönbözet miatt. A
hiányzó kereken 80 millió Ft forráshi-
ány pótlására jelenleg folyik a lehetôsé-
geink felmérése, ezügyben döntés még
nem született.

Legújabb fejlemény, hogy a KEOP-
5.5.0/B/12-2013-0027  ,,Zöldben a Pi-
lisben – avagy megújuló energiával
kombinált energiahatékonysági beru-
házás Pilisborosjenôn” c. pályázatun-
kon  75 613 792 Ft összegû támogatást
nyertünk. A projekt elôkészítése a na-
pokban esedékes, az igazi munka a Tá-
mogatási Szerzôdés megkötésével kez-
dôdik.

Pilisborosjenô, 2013. november 12.

Paksi Imre
polgármester

ÖÖ RR ÖÖ MM HH ÍÍ RR
Bécsi úti zebrák.
A 2009-ben az akkori testület minden tagja felajánlotta egész éves tiszteletdí-

ját a 10-es (Bécsi) út pilisborosjenôi részén létesítendô gyalogosátkelô-helyek
megépítésére. Köztudott, hogy zebrák hiányában nagyon veszélyes az ott lakók
számára az átkelés. Sok gázolásos baleset, haláleset történt már. Eredetileg három
mûtárgy épült volna. A 2012-es képviselôtestületi lemondások után megalakult
testület, melybôl négy fô a felajánló testület tagja volt, nyomást gyakorolt az ille-
tékes közúti és egyéb szervekre a zebrák megépítése érdekében, mivel hosszú
évek óta állt a project.

Valószínûleg ennek is köszönhetôen végre pozitív fejleményrôl számolhatunk be:
Az önkormányzat honlapján megtalálható hivatalos értesítések szerint két zeb-

ra építésére megkapta az engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Állítólag ezek-
re az átkelôhelyekre a többi, a felajánlott összegen felüli forrás is meg van. Állító-
lag a zebrák építésével egyidejûleg vízelvezetési és járdaépítési munkák is lesznek.

Fenti hírnek szívbôl örülünk. Reméljük, hogy végre elhárult minden akadály a
kivitelezés elöl. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy következô, magasabb fázisba lépett
a zebrák története.

Windisch László
képviselô
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A  négy  csoport,  viszonylag  magas  csoportlétszám-
mal kezdte el a kifestett, megszépült óvodában az idei
nevelési  évet.  Túl,  a  tevékeny  nyári  munkálatokon,  a
kerítésfestésen, most is akadt élmény bôven az új óvo-
dások befogadásának nyüzsgô,  sokszor fárasztó percei
mellett.

Az Autómentes Napon birtokba vehettük az önkor-
mányzat  parkolóját  ,,autómentesen”.  Az  óvodások
együtt rajzolhattak, motorozhattak a két elsô osztállyal.
Ennek  kicsik  és  nagyok  egyaránt  örülhettek,  hiszen  a
"nagy  iskolások,,  két  hete,  még  az  ovisokkal  egy  cso-
portba jártak. Jó volt ôket újra látni… Elôtte a gyerme-
kekkel  megbeszéltük,  hogy  hogyan  vigyázhatunk  kör-
nyezetünkre, a levegô tisztaságára, majd gyönyörû raj-
zok  születtek  a  parkoló  területén.  Vittünk  magunkkal
néhány  játékmotort,  és  autót,  amivel  vígan  közleked-
hettek a gyerekek.

Az Állatok Világnapján, minden ovis kisétált  a ját-
szótér melletti kis rétre, ahol Varasdi Viktor felajánlá-
saként  mindenféle  háziállattal  ismerkedhettek  meg  a
gyerekek  testközelbôl.  Etethették,  simogathatták  is
ôket, majd közös játék következett a játszótéren.

A Terményünnep (Erntedankfest) idén már másod-
szor került megrendezésre, mely ismét nagy sikert ara-
tott a gyermekek körében. Köszönet a szülôknek a be-
küldött terményekért, melyekkel az elôteret is kidíszít-
hettük  a  gyerekek  nagy  örömére.  Sárgarépából  és
kekszbôl golyót készítettek a gyermekek, melyet jóízû-
en  el  is  fogyasztottak  az  ünnep  keretében.  Különféle
magokat kóstoltattunk velük: dió, mogyoró, mandula…
Mécses tartót, különleges szalvétát és almabábot vihet-
tek haza az ovisok, melynek alkotásában ôk is részt vet-
tek. A karbantartó bácsink által készített kukoricaszár
kunyhót  körbe táncolva elénekeltük az  ünneppel  kap-
csolatos, német és magyar dalainkat, elmondtuk a ver-
seinket.

Október 8-án, szombaton a kerí-
tés  festési  pályázat  kiegészítô  díja-
ként  kapott  tulipánhagymákat  (ezt
a Holland-Magyar Iparkamara adta
át)  ültettük  el  az  óvoda  udvarán.
Ide  közel  500  db-ot  helyeztünk  el.
Köszönet  az  óvoda  minden  dolgo-
zójának  és  a  jelenlévô  szülôknek
(Vit-rainé Kéry Zsuzsa, Buzás Ildi-
kó,  Demény  Rózsa,  Markovits  Ka-
talin) a segítségért. A többi tulipán-
hagymát felajánlottuk a falu további
szépítésére, és átadtuk Révész Ma-
rikának.  Minden  gyermek  hazavitt
egy virághagymát, amit elültethetett
a saját kertjükben.

Reméljük, tavasszal a falu lakói-
nak is sok örömöt fog okozni a nyí-
ló tulipánok látványa.

Rozs Veronika, 
M. Kutvölgyi Eszter

SSzzíínneess  ffaalleevvééll  kköözztt  jjááttsszzóó  kkiissggyyeerrmmeekkeekk  aazz  oovvii  uuddvvaarroonn......
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Hogy mit jelent az Ökoiskola kifejezés?
Egy iskola akkor kaphatja meg ezt a címet,
ha a szigorú környezettudatos feltételeknek
megfelel és pályázatát benyújtja. Mi megtet-
tük!

Mit teszünk mi az iskolában a környeze-
tért? Például válogatva gyûjtjük a papírt, a
mûanyagot, az elemeket! Minden évben
kétszer papírgyûjtést szervezünk! Ápoljuk
az iskola udvarán lévô növényzetet, sôt úja-
kat telepítünk! Energiatakarékos izzókat és
fénycsöveket használunk, és az ablakaink
hôszigeteltek! A gyerekeket az egészséges
táplálkozásra biztatjuk olyan rendezvények-
kel, mint a ,,Terülj, terülj, asztalkám!,, és a
,,Népek konyhája,,! Gyakran szervezünk
sporteseményeket, amin az egészséges élet-
módra buzdítjuk a diákokat!

Megemlékezünk a nagy környezetvédel-
mi világnapokról, mint a Madarak és fák
napja, a Föld napja, A víz világnapja, Az ál-
latok világnapja… A nagy iskolai rendezvé-
nyeken igyekszünk csökkenteni a hulladék
mennyiségét, például úgy, hogy mindenki
hoz magával saját poharat és tányért! A le-
velezéseket már nem papíron, hanem elekt-
ronikusan bonyolítjuk!

Csak akkor nyomtatunk és fénymáso-
lunk, ha muszáj! Rajzolásra egyik oldalán
használt, vagy leselejtezett papírt haszná-
lunk! Készítettünk egy szép faliújságot
,,Öko okosságok,, címmel, ahol sok egyéb
ötletet megosztunk az iskolába látogatók-
kal! És mindezeket mostantól tudatosan és
nem ötletszerûen, hivatalosan és nem csak
magánszorgalomból tesszük!

Miért? Mert ,, a Földet nem apinktól
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölc-
sön…,,

És Ön, kedves Olvasó? Ön mit tesz a köl-
csönkapott Földért?

Papírgyûjtés az iskolában

Hideg, szeles októberi napokon zajlott
az idei ôszi papírgyûjtés, de a konténerben,
mint mindig, most is nagyon jó volt a hangu-
lat. Nem is csoda, hiszen hamar otthonossá
varázsoltuk, oldalait kívülrôl a napközisek
rajzolták körbe színes krétával, belül a fel-
sôs segítôk ragasztgatták tele a papírgyûjtés-
bôl zsákmányolt képekkel, plakátokkal. A
sok szorgos diák derûsen, lelkesen dolgozta
végig a két délutánt.

Nagyon köszönjük a segítségüket!
Köszönjük a szülôknek, falubelieknek,

hogy évrôl évre vállalják a papír gyûjtésével,
odaszállításával járó terhet, ezzel is megerô-
sítve a talicskázó, cipekedô gyerekeket ab-
ban, hogy amit csinálnak, az hasznos és jó,
és hogy van értelme összefogva, közösen
munkálkodnunk a természet védelmében!

Tavasszal ismét papírgyûjtés lesz! Talál-
kozzunk az iskola udvarán, számítunk
Önökre!

Jenô napi koncert

Jenô. Hagyományosan november 18-án
ünnepeljük. Egyértelmûen férfi név -  tehát
senkit ne tévesszen meg a bennfoglaltatott
,,nô,, szótag. Bennfoglalás-kori (a köz-
nyelvben inkább a ,,honfoglalás,, kifejezés
ismeretes), török eredetû név. Jelentése:
tanácsadó, bizalmas, miniszter.

Beköszöntött a hideg,
újra itt a csípôs,

a csípôs november.

Vannak, akik a hideget nem kedvelik,
mások a csípôset mellôzik

étrendjük palettájáról.

Sokan sokfélék vagyunk:
adunk és kapunk,

csípünk és marunk.

Csípnék most én is egy keveset,
de csak amolyan picit

és igazán szelídet.

Pont olyat,
hogy mindenkinek tessen:

mélabú, rosszkedv ettôl retten!

Hallották már,
ami ,,mindenkinek jó,,,

Jenô-napi hangversenyen ingyen kapható!

Mostantól tehát bizalmasan kell beszéljek,
most és itt, csak Önöknek.

Miniszterek nem vagyunk,
tanácsot sem adhatunk,

de van fülünk és hallunk -
hiszen mindnyájan profi zenészek va-

gyunk.

Jenô-nap hangversenye,
élettel színültig megtelve,

igazán színes mûsort mutatott,
a közönség jól lakhatott.

Tanulóink most is lelkesen szerepeltek,
gondolom elvárnák,

szüleik, barátaik ott csücsüljenek.

Nekünk is jól esik a telt ház,
de higgyék el, a gyermekeknek fontosabb

a rend, a csend,
a megkülönböztetô lámpaláz.

Rövid ez az egy órás mûsor-keret,
nagyon nem egyszerû meghúzni

,,most ki-,
és miért mehet,,.

Innen fú a csípôs szél,
nehezen olvad a jég,

és elôttünk még a hosszú,
borongós, hideg tél.

De olvasszuk a jeget közösen,
jöjjenek, beszéljünk nyíltan-bátran,

nem magunkért tanítunk,
Önökért, de tanítványainknak!

(Kiss Dávid)

Márton-nap az iskolában

A november 11-i, esti lámpás felvonulást
lázas készülôdés elôzte meg. Az alsósok min-
den osztályban szorgalmasan készítették, dí-
szítették a lámpásokat. Szebbnél szebb alko-
tások születtek. Hálás köszönet Sági Kati né-
ninek, akitôl a drótot kaptuk!

Egész nap izgultunk, hiszen egész nap esett
az esô, ám Szent Márton- látva lelkesedésünket
- elûzte a fellegeket. Énekszóval, harmonika kí-
sérettel, a polgárôrök lovas felvezetésével in-
dultunk útnak a lámpásokkal. Az iskola udvará-
ra visszatérve megmelegedhettünk a tûznél. A
negyedikesek finom mézeskalács-libáit lehetett
megosztani másokkal, az ötödikesek finom zsí-
ros kenyérrel és forró teával kínáltak bennün-
ket. Sokan eljöttek, az este jó hangulatban telt.

Csikós Péterné
német munkaközösség

András-napi bál

2013. november 29-én (pénteken) 17h-kor
kezdôdött az András-napi bál. 

Csaba bácsi beszámolót tartott nekünk, és
közben megkérdezte, hogy mitôl különleges
az András nap. Olyan válaszokat kapott, hogy:
,, Akkor vágják le a disznót. Akkor hajtják be
a juhokat. Akkor kezdôdik a lányoknak a fo-
nó. Akkor kapták meg a pásztorok a fizetsé-
güket, s tartották a pásztor-bált.,,

Ezután Dóra néni elmondta az elkövetke-
zendô programokat, s megmutatta az iskola
naptárát, amit december elsô hetétôl lehet
kapni. Kihirdette, hogy az iskola pólója rajz-
pályázatot Csiszár Hanna nyerte meg. 

A mûsor a zeneiskolások és Balina Gyula
bácsi elôadásával kezdôdött, akik népdalokat
játszottak hangszeren. Ezt követték a székely
táncok: Az elsôsök kezdték a népi játékokkal.
Olyan sokan voltak, teljesen ellepték a színpa-
dot. Nagyon aranyosan énekeltek, ,,vonatoz-
tak,,.  Folytatták a 3- 4. osztályos fiúk a ver-
bunkkal, a lányok kísérték ôket csujjogatással.
A harmadik osztályosok jártatós táncot tán-
coltak. ôket és a többieket már zenekar is kí-
sérte. A negyedik osztályosok forgatóst tán-
coltak, a másodikosok pedig szöktetôst. Utá-
na jött a tanári tánckar. Polgári táncokat ad-
tak elô (a székelyeknél ,,zsebkendôs táncok,,-
nak hívják). Berci bácsi is részt vett benne.
Amíg a zenekar a színpadra felköltözött, mi a
büfébe mentünk. Idén mindenki hozta a saját
poharát, (néhányan tányérjukat is). A szoká-
sos italokon és sütiken, szendvicseken kívül
kalácsot, tejszínhabos kakaót és teát is lehe-
tett kapni. Kezdôdhetett végre a táncház! Aki
nem akart táncolni, az mehetett barkácsolni,
vagy népi játékokkal játszani. 19 órakor sajnos
vége lett a bálnak. Csaba bácsi a kis adventi
koszorún meggyújtotta az elsô gyertyát, s esti
mesét mondott a saját gyerekkori életérôl (de
ez persze nem volt igaz, mert hihetetlen dol-
gok voltak benne).  Utána a kis gyertyáról a
Mûvelôdési Ház elôtti nagy adventi koszorún
lévô elsô gyertyát meggyújtottuk, és énekel-
tünk. Így ért véget az András-napi bál. 
Vad Réka, Papp Viktória, Döbrentey Emese 4.a

BOROSJENÔI ISKOLA = ÖKOISKOLA
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Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen

Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata 

Tisztelt Magyarországi Német 
Honfitársunk!

A 2014. évi országgyûlési választások során a nemzeti-
ségeknek - így a magyarországi német közösségnek is - el-
sô alkalommal lesz lehetôségük saját jogon országgyûlési
képviselôt juttatni a Parlamentbe! 

A választási törvény a Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzata számára teszi lehetôvé a német nem-
zetiségi  lista állítását,  képviselônket pedig mi,  a magyar-
országi  német  közösség  választópolgárai  választhatjuk
meg. Ehhez – a választást megelôzô 15. napig – kérnünk
kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket
az országgyûlési képviselôk választására is kiterjedôen. A
nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem
egyetlen választásra szól. Aki tehát már most nyilvántar-
tásba veteti magát német nemzetiségi választópolgárként,
annak  a  2014.  ôszi  nemzetiségi  önkormányzati  választá-
sokra már nem kell külön kérnie a felvételét a névjegyzék-
be.  A  feliratkozó  mindaddig  a  névjegyzékben  marad,
amíg  törlését  nem  kéri  abból.  A  kérelem  nyomtatványt,
amely szabadon másolható, illetve az internetrôl is letölt-
hetô, a választási szervek 2014. január 1-jétôl minden ház-
tartásba eljuttatják egy példányban. 

A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétôl a
helyi választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban
a jegyzô, vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai
úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu
honlapján, vagy az ügyfélkapun – www.magyarorszag.hu –
keresztül  lehet  benyújtani.  A  nemzetiségi  választói  név-
jegyzékbe  történô  felvételrôl  a  választópolgár  értesítést
kap.

Amennyiben Ön az országgyûlési képviselôk választá-
sára is kiterjedôen kérte a német névjegyzékbe való felvé-
telét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja
le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni válasz-
tókerületi jelöltjére is. 

Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a
választási  eredmények  alapján  megállapított  kedvezmé-
nyes  kvótát,  egy  képviselôi  mandátumot  szerez.  Ez  –  le-
egyszerûsítve  –  azt  jelenti,  hogy  a  magyarországi  néme-
teknek akkor lesz parlamenti képviselôjük 2014-tôl, ha a
német lista megkapja az országos pártlistákra leadott sza-
vazatok  egy  képviselôre  esô  szavazatszámának  legalább
egy negyedét.

Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi vá-
lasztói  névjegyzékre  és  2014 tavaszán szavazatával  járul-
jon hozzá, hogy a magyarországi németeknek végre kép-
viselôjük legyen a Parlamentben!

Budapest, 2013. november 19.

Heinek Ottó
Elnök

Pilisborosjenô Község Önkormányzata,
a Pilisborosjenôi Szent Vid a 14 Segítôszent Plébánia,
a Pilisborosjenôi Nagycsaládosok Egyesülete,
a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
valamint a Jövô Jenô Pilisborosjenô Ifjúságáért Alapítvány

szervezésében

,,Segíts velünk”
akciónkat továbbra is folytatjuk.

Az immár negyedik éve mûködô akciónk nagyon sok
falubeli család életében jelentett már mentôövet. Az ado-
mányokat olyan alacsony jövedelemmel rendelkezô, több-
gyermekes  szülôknek,  illetve  egyedül  élô,  munkanélküli-
séggel  küzdô  személyeknek  juttatjuk  el,  akik  a  sanyarú
ôszi/téli idôszakot csak így tudják átvészelni. 2009. febru-
ári  indulásunk  óta  több  száz  alkalommal  történt  élelmi-
szerkiadás rászorulóknak; némely súlyosabb körülmények
között élô családnál többszöri segélynyújtásra is volt szük-
ség. Az említett idôszakban több száz  alkalommal érke-
zett  magánszemélytôl  vagy  szervezettôl  élelmiszerado-
mány.  Itt  is  elmondható,  hogy egy-egy személy/szervezet
többször  is  biztosított  élelmiszert.  Az  akciónk  azonban
tartalékainak végéhez ért.

Ahhoz, hogy folytatni tudjuk tevékenységünket, ismét
az Önök segítségére van szükség, hiszen továbbra sem lát-
szik  esély  a  rászorulók munkaerô-piaci  elhelyezkedésére
és ezáltal a megélhetésük javulására. Ezen családok – akik
között  kisgyermekeket  nevelôk  is  vannak  –  napi  élelmi-
szerellátása  továbbra  is  bizonytalan,  lakásaik  befûtése
ugyanúgy megoldatlan.

Az  elhúzódó  krízishelyzet  együttes  összefogást  igé-
nyel.

Segítsünk közösen a leginkább rászorulókon! Kétféle
módon segíthetünk:

1.  A Családsegítô  Szolgálat  raktárhelyiségében tartós
élelmiszerek (alapvetôen száraz-, konzerves ételek,
liszt, tésztafélék) gyûjtését szervezzük, amit a rászo-
rulóknak eljuttatunk. Adományaikat a Családsegítô
Szolgálatnál,  a  templomnál  és  a  Pöttöm  ABC-ben
adhatják át. Minden bejövô és kimenô tételrôl napi
könyvelést vezetünk.

2. A Jövô Jenô Alapítvány számlaszámára /65700093-
10135804/ ,,Segíts velünk,, megjelöléssel (ezt a köz-
lemény rovatba kell beírni) pénzbeli támogatást le-
het nyújtani,  amibôl szintén élelmiszert,  tüzelôt,  és
egyéb  sürgôsen  szükséges  javakat  vásárolunk  a  rá-
szorulóknak. Ebben az esetben is minden tételrôl el-
számolást készítünk, és az átvételt igazoljuk.

Címünk: Családsegítô  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
2097 Pilisborosjenô, Iskola u. 2.

Nyitva tartás: Hétfô: 9. 00 - 15. 00 Szerda: 9.00 - 17.00
Csütörtök: 9.00 -15.00

Telefonszámunk: (hét közben egész nap hívható)
Szabóné Ludasi Éva: 06-70-947-98-84
Vitrainé Kéry Zsuzsanna : 06-70-670-8973

Adományaikat elôre is hálásan köszönjük

Szabóné Ludasi Éva, szolgálatvezetô és
Vitrainé Kéry Zsuzsanna, családgondozó
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Ez év nyarán került szóba, hogy a családsegítôben folyó
munkát  nagymértékben  segítené,  ha  nekünk  is  lenne  egy
ú.n:   VILÁGJÁTÉK® Tesztünk,  hiszen  a  gyermek  sajátos
nyelve a játék. A környezet a kicsi gyermekhez viszonyítva
aránytalanul,  birtokba  vehetetlenül,  megismerhetetlenül
bonyolult és nagy, de a kis, élettelen tárgyak segítségével úr-
rá lehet a fölébe növô dolgokon. De nemcsak a tárgyak nô-
nek a gyermek fölé, hanem a történések és érzelmek, a sa-
ját  impulzusai  kiélésének akadályai,  a kötôdések és a kör-
nyezet  tagjainak  magatartása  is.  A  nehezen  feldolgozható
élménytôl, az erôsebb izgalomtól úgy igyekszik szabadulni,
hogy az adott helyzetet cselekvôen megismétli, azaz eljátsz-
sza.  A játékterápiában a gyermek nemcsak a történéseket
ismétli meg cselekvôen, hogy a feszültségektôl szabaduljon,
hanem  impulzusait,  félelmeit,  tudatos  és  nem  tudatos  vá-
gyait is ezen az úton vetíti a külvilágba. Ezért tudjuk a gyer-
meket  spontán  játékos  cselekvésén  keresztül  megismerni,
és ezért tudjuk ôt a motivációjában módosítani.

Ebben a folyamatban lesz segítségünkre a teszt, melyet
a Polcz Alaine Alapítvánnyal ez idáig példátlan együttmû-
ködés eredményeképpen kerül az önkormányzat tulajdoná-
ba. Az Alapítvány vezetôje, Träger Gábor, részt vett a jelzô-
rendszeri megbeszélésünkön, megismerte nehézségeinket. 

A  teszt  forgalmazása  korlátozott,  a  szellemi  hagyaték-
hoz kötôdik, de Gábor látva a szükséget és az elkötelezett-
ségünket, kidolgozott egy bérleti konstrukciót, melynek két
havi  kaucióját  és  elsô  havi  törlesztô  részletét  az  Önkor-
mányzat  fedezte.  A  bérleti  konstrukció  végével  a
Világjáték®Teszt  az  Önkormányzat  tulajdonába  kerül.  A
bérlet kezdetekor 50.000 Ft kauciót kell letétbe helyezni, il-
letve a bérleti szerzôdés futamideje alatt havi 24.890,- Ft a
bérleti díj. 

A Humán Bizottság Elnökeként havonta felajánlottam a
bérleti  díj  10%-át,  mely  felajánlásomhoz csatlakozott  Rafai
József  Tiborné  képviselôasszony  és  Metz-lerné  Kutvölgyi
Eszter, az Óvoda vezetôje, aki szintén felajánlott az elkövet-
kezô 12 hónapra saját jövedelmébôl havi 2500 Ft-ot a bérleti
díj  kiegyenlítésére.  Januártól  gyûjtést  rendezünk  a  további
bérleti díj hányad (11 havi) megfizetésének biztosítására.

Ha valaki  támogatni  kívánja a kezdeményezésünket az
erre  a  célra  felajánlott  összeget  a  Polgármesteri  Hivatal
pénztárában fizetheti be, a cél megjelölésével, illetve átutal-
hatja az Óvoda Alapítványának számlája is. (Pilisborosjenôi
Óvodáért Alapítvány; számlaszám: 65700093-10133390)

Szépkorúak köszöntése
Immár  hagyományosan  november  végén  tartottuk  az

szépkorúak köszöntését, mely már az advent jegyében is telt.
A Képviselô-testület határozatában különített el az ün-

nepségre egy összeget, (melynek a felét sem használtuk fel)
és a Humán Bizottságot bízta meg a szervezéssel.

Az ünnepi mûsorban Ilyés Szabó Anna: Teremtett érté-
keink címû mûsorát hallgatták meg az érdeklôdôk, melyet
uzsonna és kötetlen beszélgetés követett.

A Mesevölgy óvoda munkatársai és a gyerekek saját sü-
tésû  mézeskalács  csomaggal  és  verssel,  az  önkormányzat
szaloncukorral kedveskedett a résztvevôknek.

Azok  számára,  akik  betegség  vagy  más  korlátozottság
miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen, a Humán Bi-
zottság tagjai juttatják el az ajándékcsomagot.

Köszönjük az  elôkészítésben részt  vevô óvodai  kollektívá-
nak, a Hivatal és a Mûvelôdési Ház munkatársainak a megva-
lósításban nyújtott segítséget, valamint az Önkormányzat anya-
gi hozzájárulását!

Áldott  Karácsonyt,  békességben,  egészségben  gazdag  új
évet kívánunk mindenkinek a Humán Bizottság nevében!  

Bódy Gézáné, Hunya Éva, Majerné Horváth Anita,  Rafai
József Tiborné és Windisch László

Száz Szamos Marcipán a Mikulás puttonyában
A Humán Bizottság nevében ezúton köszönjük a nagylelkû

támogatást, melyet a Szamos Marcipán Kft. nyújtott az óvodai
ünnepség megrendezéséhez.

JANUÁRI PROGRAMOK
10. péntek, 18 óra: 

KEREKES TÁNCHÁZ

14. hétfô, 14 óra: 
,,Hétmérföldes Csizmában,,

Országos Mesevetélkedô I. Fordulója

22. szerda, 18 óra: 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

CSEH TAMÁS EMLÉKEST

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FEBRUÁRI ELÔZETES:
7. péntek, 18 óra: 

FARSANGI TÁNCHÁZ A KEREKES EGYÜTTES-
SEL

8. szombat, 20 óra: 
SVÁB FARSANGI BATYUS-BÁL

Tel.: 06-26-336-028/130     Mobil: 06-30-596-7573
Honlap: muvhaz.pilisborosjeno.hu        e-mail: pbjmuvhaz@gmail.com

HUMÁN HÍREK

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNNAK:

a Mûvelôdési Ház munkatársai
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Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A településünk csatornarendszerét üze-
meltetô Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
több ízben jelezte, hogy a szennyvízcsator-
na rendszerbe jelentôs arányban történik
jogellenes csapadékvíz bevezetés. A
szennyvíztisztító rendszer kapacitását a be-
vezetett csapadékvíz jelentôsen leterheli,
aminek következtében a szennyvíz tisztítása
kerül veszélybe.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
illegálisan kialakított csapadékvíz beköté-
seket haladéktalanul szüntessék meg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Duna Menti Regionális Vízmûnek,
mint üzemeltetônek joga van a lakossági
hálózatot ellenôrizni, és jogszabályi alapon
visszamenôlegesen kiszámlázni a bekötött
csapadékvíz mennyiségét, mint szennyvizet.

Ugyanakkor Önkormányzatunk 2012. és
2013. évben teljes körû hálózatellenôrzést
hajt végre, és a fellelt illegális bekötésekhez
tartozó ingatlanok tulajdonosait kötelezi –
bírság kiszabásának terhe mellett – a bekö-
tés azonnali megszüntetésére. A jogsza-
bályellenes magatartás a Pilisborosjenôi
Önkormányzat Képviselô-testülete
14/2013. (VII. 30.) (hatályos 2013. VIII. 21.
napjától) Kt. rendelet 31. § d), továbbá

31/D. § (1), (2), (3) bekezdései alapján
ötvenezer forintig terjedô helyszíni bír-
sággal, illetve százötvenezer forintig ter-
jedô közigazgatási bírsággal sújtható. 

Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy közterületi csatorna rákö-
tés hiányában az ingatlanon keletkezô
kommunális szennyvíz elhelyezése kizá-
rólag vízzáróan kialakított szennyvíztáro-
ló medencében történhet, amelynek
szükség szerinti szakszerû ürítését és ár-
talmatlanítását az ingatlan használójának
hitelt érdemlôen (például számlával,
szállítólevéllel) igazolnia kell. Ennek el-
mulasztása a Pilisborosjenôi Önkor-
mányzat Képviselô-testülete 14/2013.
(VII. 30.) (hatályos 2013. VIII. 21. napjá-
tól) Kt. rendelet 31. § e), továbbá 31/D. §
(1), (2), (3) bekezdései alapján ötvenezer
forintig terjedô helyszíni bírsággal, illetve
százötvenezer forintig terjedô közigazga-
tási bírsággal sújtható. 

A hulladékokkal és ezen belül a
szennyvízzel való jogszabályellenes ma-
gatartást a szabálysértésekrôl, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II.
törvény 245. § (1) is szabályozza, amely
szerint, aki

a) vízilétesítménybe, illetve felszíni
vagy felszín alatti vízbe közvetle-
nül vagy közvetve szennyezô anya-
got juttat és ezáltal a vízkészletet
felhasználásra alkalmatlanná te-
szi, vagy a felhasználást veszélyez-
teti, ha környezetkárosítás egyéb-
ként nem állapítható meg,

b) a szennyvíz vagy a szennyezôanyag
ártalommentes elhelyezését, illet-
ve a felszíni vagy felszín alatti víz-
be történô bevezetését nem a jog-
szabályban, a jogszabály alapján
kiadott hatósági elôírásban meg-
határozott módon valósítja meg,
vagy olyan létesítményt üzemeltet,
amely a vizek fertôzését vagy
szennyezését okozhatja, szabály-
sértést követ el. 

Településünk tisztasága, a szennyvíz-
tisztító hatékony üzemeltetése és a fej-
lesztési területek kapacitásigényének
teljesítése érdekében tisztelettel kérem
a szabályok betartását a csapadékvíz és
szennyvíz elvezetés tekintetében is.

Pilisborosjenô, 2013. október 25.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Felnôtt háziorvosi rendelô
Telefon: 06-26/336-308

Hétfô 12-17 Dr. Kovács Levente (2011. nov. 1-
tôl megváltozik: hétfô 13–17-ig)

Kedd 8-12 Dr. Kovács Levente
Szerda 16-19 Dr. Kovács Levente
Csütörtök 8-11 Dr. Kovács Levente
Péntek 7-11 Dr. Kovács Levente

Gyermek háziorvosi rendelô
Bejelentkezés rendelési idôben: 06-26/536-033

Betegrendelés:
Kedd 15-18 Dr. Kerekes Ildikó
Csütörtök 15-18 Dr. Kerekes Ildikó
Egészséges rendelés/tanácsadás:
Szerda 14-16 Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: Hétfô, Szerda, Péntek: 08.00-11.00

Védônôi szolgálat a gyerekrendelôben
Telefon: 06-26/536-033

Tasi Zsanett védônô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné védônô 06-30/95-07-657
Egészséges rendelés: Szerda 14-16
Terhes tanácsadás: Szerda 16-18
Szûrôvizsgálat (1–6 éves): Hétfô 14-16

Orvosi ügyelet hívószáma:
+36 30-99-29-257

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul és
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00
órától hétfô reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemszerû-
en a megelôzô utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnepnap
másnapjának  07.00 órájáig tart.

A pomázi orvosi rendelô Pomáz fôútján, a polgármesteri
hivatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. Tele-
fonszáma: 06 26 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük
csengessenek.

Dr. Telegdi András elérhetô nappal, rendelési idôben a
06 26 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szükséges
tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idô: 
hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi rendelô:
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. Telefon: 06 26/326-211

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idô:
hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07.00 óráig
Hívószám: +36 30-99-29-257

Orvosi rendelô:
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. Telefon: 06 26/326-211

FELHÍVÁS az illegális csapadékvíz elvezetés és 
szabálytalan szennyvíztárolás megszüntetésére

RENDELÉSI IDÔPONTOK AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN 
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A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Igazgatóság közleménye szerint
ismét egyre több az országban a veszett állat. A veszett-
ség a magyar vörös rókák körében újra sûrûbben fordul
elô, szeptember közepe óta már tizennyolc állatnál iga-
zolták a fertôzést. A vírus fertôzöttség jelenleg Bács-Kis-
kun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyét érinti. Egy-
elôre rejtély, hogy a betegség hogyan jutott be észrevétle-
nül az ország közepére. Magyarországon 2010. óta nem
mutattak ki veszettséget vörös rókában, azonban 2013.
november 7-én a Pest megyei Kôröstetétlen közigazgatá-
si területén lévô tanyára merészkedett és ott kutyával
összemarakodó róka tetemébôl is kimutatták a veszettség
vírusát. Az azonnal elrendelt, szükséges helyi járványügyi
intézkedések a következôk voltak: a rókával érintkezô ol-
tatlan eb leölése, a tanyán található másik három oltott
kutya, két macska és egy ló 90 napos megfigyelésének el-
rendelése, a veszettség humán-egészségügyi vonatkozásá-
ról az érintettek értesítése. Kôröstetétlen község közigaz-
gatási területén ebzárlatot rendeltek el. Elrendelésre ke-
rült továbbá a községben az oltatlan kutyák és macskák
veszettség elleni azonnali védôoltása is. A vadállomány
immunizálása érdekében a hatóságok az ôszi kampány
során végrehajtották a határsávi szórást, amely kiegészült
az elsô veszettségi eset körüli 50 km-es körzetben történô
gócvakcinázással. A gócoltás Pest megyében 2480 km2
nagyságú, a Monori, Ceglédi, Dabasi, Ráckevei Járási Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Hivatalok terüle-
tét érinti. 

Az alábbiakban szakmai tanácsokkal segítünk tisztelt
Lakosoknak annak érdekében, hogy az emberre is halá-
los kimenetelû kór elkerülhetô, megelôzhetô legyen.

A veszettség vírusos betegség, amely állatról emberre,
emberrôl állatra, sôt emberrôl emberre is terjedhet. Az
élôlény nyálával adja át, általában vadállatok a háziállat-
oknak, így a kutyán vagy cicán keresztül eljuthat bárme-
lyik emberhez a vírusos fertôzés. 

Magyarországon a rókák veszettség elleni immunizálá-
sa rendszeresen megtörténik. A veszettség aktív gócpont-
jai országunkon kívül vannak, leggyakrabban a vándorló
beteg vadállatokkal (pl. rókával, denevérrel) kerülhet be
az országba. Azonban a rókán, denevéren kívül a vadon
élô melegvérû állatok (akár ôz, nyúl, vaddisznó, sün, pat-
kány), illetve urbanizálódó vadak (pl. menyétfélék) is
hordozhatják a vírust.

A fertôzésnek leginkább kitett házi kedvenceinket, a
kutyákat évente veszettség ellen kötelezô oltatni. Gya-
korló állatorvosok szerint azonban sokan az anyagi kiadá-
sok végett megpróbálják elkerülni a szabályokat, és nem
oltatják be háziállataikat. Ez amellett, hogy rendkívül ve-
szélyes mulasztás, jogszabályba is ütközik. A macskák ve-
szettség elleni oltása egyelôre nem kötelezô, de egy ter-
mészetben kószáló macska is könnyedén hazavihet - egy
veszett állattal való találkozást követôen - halálos vírust.
Így a macskáink veszettség elleni oltását is célszerû állat-
orvossal évente elvégeztetni.

Az alábbi kötelezô érvényû szabályokat mindenkor be
kell tartani, és gyerekeinkkel is betartatni a halálos kime-
netelû veszettség fertôzés elkerülése végett:

– utcán gubbasztó, ismeretlen, természetellenesen vi-
selkedô háziállatot sohase közelítsünk meg, még ke-
vésbé érintsünk meg

– szelídnek tûnô rókát, vagy bármely más, egyébként
vadon élô állatot kerüljünk el

– jármû által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott
róka tetemet ne érintse meg

– ne engedjük háziállatunknak elhullott állatok tete-
meit szaglászni, azokat kerüljük el

– minden esetben értesítse az állategészségügyi hatósá-
got (telefon 061 329-7017, cím 1135 Budapest, Lehel
utca 43-47.), vagy a Polgármesteri Hivatalt (telefonon
0626 336 028, vagy személyesen), vagy az állatorvost
(dr. Hatvany Gábor, telefon 0670 6056166)

– ha állatharapás történik, esetleg házi kedvence a
megszokottól eltérôen viselkedik, vagy harapás nyo-
mait véli felfedezni rajta, haladéktalanul értesítse
szolgáltató állatorvosát

– ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelezô ve-
szettség elleni oltásáról

Összefoglalva tehát rendkívül fontos, hogy bármely,
természetellenesen viselkedô (barátságos, vagy támadó
magatartást mutató) vadon élô emlôsállatot, vagy háziál-
latot messze kerüljük el. Azonnal jelentsük a hatóságok-
nak a fenti elérhetôségek valamelyikén!

Mi a teendô, ha mégis megnyalt, esetleg megharapott
egy beteg, ismeretlen, vagy gyanúsan viselkedô vadon élô
állat, vagy háziállat?

Ha bekövetkezett a bôrfelület sérülésével járó marás,
karcolás, harapás, akkor a sebet azonnal fertôtleníteni és
tisztítani kell. Az állatharapás tényét haladéktalanul je-
lenteni kell a háziorvosnak, illetve az állatorvosnak. Az ál-
latot lehetôség szerint megfigyelés alá kell vonni.  A házi-
orvos és az állatorvos közösen fogják tudni eldönteni,
hogy mi a további teendô.

Életfontosságú az azonnali orvosi kezelés, szükség ese-
tén az immunizáló kezelés megkezdése. Embernél a ve-
szettség kifejlôdése 100 százalékban megelôzhetô az idô-
ben - a marást követô napokban azonnal - megkezdett,
négy oltásból álló védôoltás sorozattal. Az oltássorozat
nélkül azonban a vírusfertôzés szinte biztos, hogy halálos
kimenetelû megbetegedést okoz. (Magyarországon utol-
jára kilencvenes években haltak meg ketten veszettség mi-
att. Egyikôjük sem kapta meg a harapás után a szükséges
védôoltás-sorozatot.)

Pilisborosjenô, 2013. november 18.

(Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi Igazgatóság közleménye, valamint
az Orpheus Állatvédô Egyesület sajtóközleménye nyo-
mán)

Lakossági tájékoztatás állatok által terjeszthetô fertôzô 
betegségekrôl
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ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz
SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,  zzssaalluukkôô,,  
HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,  kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,
GGééppii  ffööllddmmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

T R U N K
EElléérrhheettôôssééggeekk::
+36-30-934-838, +36-30-944-5678
+36-30-421-0548
Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

Víz-, gáz-, központi 
fûtésszerelés, javítás, 
mûszaki felülvizsgálat,
energia felhasználási 

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakor-

lat.
Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Saubermacher szemeteszsákok,
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Felsôruházat – Lakástextil

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

mintApa
PAPP JÁNOS, a VÁNDOR-SZÍNÉSZ
Vendégünk a Pilisborosjenôn élô színész. 
Szemelvények  a  színházakban  látható  7  útinapló-est  élmé-
nyeibôl. Miért az inkákhoz? Mit ad a Machu Picchu és az An-
dok? Mi kapcsolja össze a kecsua indián zenét Radnóti Miklós
verseivel? Hova vezetett az eddigi 7 út? Úton lenni vagy meg-
érkezni jobb? 
IDÔPONT: 2013. december 20. péntek 18.00. óra

ADVENT – A lélek karácsonyváró rendezgetése.
Szeretettel hívogatunk kicsit, s nagyot ünnepelni
a Luca napi és angyalváró játszóházakba.
Az évnek ez az idôszaka talán a legvarázslatosabb a gyerekek
számára. A természetben a tél örömei várják ôket, míg bent a
kellemes, vágyakkal teli készülôdés a karácsonyra. Adventkor, év
leghosszabb estéin a gyerekek is megélik a hosszú várakozás fe-
szültségét, amely majd az ünnep fényességében oldódik fel.

KÉZMûVES FOGLALKOZÁS ÉS SZÜLÔK 
ISKOLÁJA PÁRHUZAMOSAN
2013. december 14. szombat, 16.00 - 19.00.
Luca napi kotyoló játszóház
,,Luca, Luca kitty-kotty, gelegenye kettô, három…” 
Luca napi ráolvasások, mécses gyújtás. 

Adventi énekek a kézmûves ténykedések közepette
• Luca napi boszorkányos ajtódíszek
• Lucabúza vetés
• Csillaghajtogatás

Szülôk Iskolája - Süssünk együtt!
Kálmán Márta dietetikus.
Sütemények sütés  nélkül,  ötletek  az  ádventi  készülôdéshez.
Ügyes praktikák a háztartásban - takarékosság.

2013. december 21. szombat, 16.00 - 19.00.
Karácsonyi angyalváró játszóház
,,Tegnap  harangoztak,  holnap  harangoznak.  Holnapután  az
angyalok gyémánthavat hoznak.”

• Angyalkészítés terményekbôl, szalagokból
• Gyertyamártás 
• Mézeskalácssütés magdíszekkel

Szülôk Iskolája
dr. Sárik Zsófia cukrászjelölt 
Mit tegyünk az ünnepi asztalra? Ádventi süteményvarázs, kö-
zös készülôdés Karácsonyra. 

Helyszín: Missziós Ház, Pilisborosjenô,Iskola u. 2.
Minden programunkon gyermekmegôrzés!

A programokat a Családi közösségek megerôsítése Üröm és
Pilisborosjenô községekben címû projekt keretein belül való-
sítjuk meg.

Programjainkról részletesen olvashat a www.csaladert.hu ol-
dalon. 

Lökkös Attila projektvezetô

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4499..  

vváárrjjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  
aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::

ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

SSaauubbeerrmmääcchheerr  sszzeemmeetteesszzssáákkookk
iiss  kkaapphhaattóókk

(06-70/282-53-25)

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: havonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999
ww.kisnora.hu
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AUTÓKÖLCSÖNZÉS-
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
MMeeggvváállttoozzootttt  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

Zöldségek  gyümölcsök, nehéz áruk, vegyi áruk, tejtermékek (Abaúj), Cserpes sajt mûhely 
termékek, naponta háromszor friss pékáru a Kiss pékségtôl, Friss szendvicsek és hideg konyhai
termékek. Abc mellet hideg konyhai üzem üzemel és hideg tálakra rendelést felvesznek. A Kiss

abc-be lehet érdeklôdni.
Bankkártya fizetés lehetséges és telefon feltöltés is. • Totál gáz csere telep is van az udvarban.
Nyitva tartás: HÉTFÕ–PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

600-1830-ig 630-1400-ig 700-1200-ig
Minden vásárlót szerettetel várunk a Hunyadi utca 1-ben.

KKIISSSS
AA BB CC

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEZZÉÉSS
– rendezvény-, 
– gyermek-,
– tárgy-fotó készítését vállalja,

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klimatizálás,
propán-bután gázellátás, vízellátás, csatornázás,

külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének 
megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583


