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Kis falunkban 2005. december 15-én közmeghall-
gatást tartott a Képviselő-testület. A mintegy 50 részt-
vevő előtt Küller János polgármester a következőket
mondta: "En ebben a faluban születtem, itt nőttem fel,
és amióta az eszemet tudom, ezért a faluért csak tet-
tem... Es akkor aljas, galád mód meggyalázzák azok az
emberek, akik messziről jöttek. Nem tudjuk honnan,
nem tudjuk miért, s nem tudjuk hogy milyen múlttal...
Igen, ez a probléma az agglomerációban. ''

Megdöbbentő gondolatok és hamis szavak ezek.
Az elmúlt 30 évben ide költöző emberek azzal a szán-
dékkal költöztek ide, hogy jól érezzék magukat. Tet-
szett nekik a festői táj, az egészséges környezet, a falu-
sias életmód. Mi egyetlen olyan embert sem ismerünk
ebben a faluban, aki az elmúlt 30 évben azért költözött
volna ide, hogy bármit is szétromboljon. Az ide költö-
zők hozták magukkal a saját értékeiket de tiszteletben
tartották a helyi értékeket és hagyományokat. A helyi
értékek és hagyományok megőrzésének legfőbb letéte-
ményesét, a Német Kisebbségi Onkormányzatot fenn-

állása óta a jelenlegi - az ide költözött emberek több-
ségével működő - Képviselő-testület részesítette a leg-
nagyobb anyagi támogatásban, melynek - és a Német
Kisebbségi Onkormányzat állhatatos munkájának -
köszönhetően elkészült a sváb emlékeket bemutató

gyönyörű Tájház.
Küller János polgármester sértő szavait a falu min-

den ide költözött lakosa nevében kikérjük magunknak
és határozottan visszautasítjuk. Ebben a faluban nincse-
nek idegen emberek és nem léteznek idegen érdekek,
akiktől és amelyektől Küller János polgármesternek
meg kellene védenie Pilisborosjenőt. Küller János pol-
gármesternek ezzel szemben leginkább szolgálnia kel-
lett volna faluját annak érdekében, hogy az itt lakó em-
berek életminősége pozitívan változzon. Küller János
polgármester azonban inkább gyűlöletet szító beszéde-
ket tart és cikkeket ír, mintscm a munkáját végezné.
Küller János nem méltó arra, hogy Pilisborosjenő pol-
gármestere legyen.

Szerkesztőség

A Hírmondó - sajnalatunkra - önhibánkon kíyuli okból nem jelenhetett meg a decembertől idáíg
tartó időszakban. A szerkesztöség elnézést kér ezért az olvasóktól.
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A Karácsony előtti közmeghallga-
tason egy idegen akcentussal beszélő
hölgy szinte sírva kérte a község veze-
tőit, hogy próbáljanak - ha nem is
szeretetben - de együtt dolgozni,
vagy mondjanak le, és ne okozzanak
több kárt.

A Polgármester Ur szerint a jelen-
legi helyzet oka, "hogy itt vannak az
újonnan betelepültek, akikről nem
tudjuk hogy honnan jöttek és mit
akarnak".

Az ún. "Hetek" szerint azért nem
fejlődünk, mert a Polgármester obst-
ruálja döntéseiket.

A Polgármester Urat ismerők
mind tudják, hogy él-hal szülőfalujá-
ért, a "Heteket" ismerők pedig, állít-
ják, hogy szintén tenni akarnak a köz
érdekében.

Mégis miért nem tudnak együtt a
közjón munkálkodni, amikor annyi az
tílvégezetlen feladat és annyi a meg
nem ragadott lehetőség?

A meg nem értésnek mély gyökerei
vannak, és sajnos úgy látom, hogy
ameddig a község vezetői nem tudnak
szót érteni, addig mi, az itt élők és az itt
tevékenykedő cégek vagyunk és leszünk
az áldozatai a hatalmi harcofcnak.

Ahhoz hogy előbbre lehessen lépni
először fontos a múlt tisztázása. Akik
a falu történetéről többet akarnak

megtudni, azok a Gröschl házaspár
Szülőföldünk Pilisborosjenő című fa-
lusi monográfíájából illetve Pest Me-
gye Régészeti Topográfíájából bőveb-
ben tájékozódhatnak. Ezekből az érté-
kes és hiteles forrásokból csak egy-két
információt szeretnék kiragadni a be-
település témakörét megvilágítandó.

Községünk nevének elemzéséből
az derül ki, hogy a Pilisi medencében
van egy bortermelő vidék, amit Jenő
törzsbeli magyarok foglaltak el.

A honfoglalástól a török uralomig
hűbérbirtokként magyar főurak, illet-
ve a margitszigeti és budai Szent Klá-
ra apácarend voltak a terület gazdái.

A török uralom alatt elnéptelene-
dett területet az esztergomi érsek
szorgalmazására I. Lipót kezdte bete-
lepíteni a 30 éves francia-német hábo-
rú sújtotta délnémet sváb tartomá-
nyokból. A települést Weindorf néven
1695-ben említik először az iratok.

A betelepítések megtorpanásokkal
ugyan, de a következő században
folytatódtak III. Károly, Mária Teré-
zia és II. Jó/.sef uralkodása alatt.

Történelmünk viharai és két nagy
járvány tenger bajt és szenvedést
hoztak a betelepült sváboknak, de a
II. világháború végéig megőrizték
identitásukat, ápolták nyelvüket, kul-
túrájukat, hagyományaikat.

1946-ban a kitelepítések után 274
ember maradt a faluban, ami közel
százzal jelent kevesebbet, mint
amennyien 200 éwel korábban itt él-
tek.

A községben a földosztás a kitele-
pítettek házainak kiosztásával páro-
sult. Ennek során 195 lakóházat osz-
tottak ki földdel együtt, 50 mezőkö-
vesdi, 37 szigetmonostori, 18 erdélyi,
12 felvidéki és 75 egyéb helyről idete-
lepült családnak, összesen 640 em-
bernek.

1956 eseményei után az 1958-62-
es TSZ-esítés szétverte az addig me-
zőgazdaságra épült falugazdaságot,
egyre többen a fővárosban találtak
munkát. A külső bécsi úti település-
részen a Téglagyár nyújtotta a meg-
élhetést, de a faluból is jártak át az
erdőn keresztül dolgozni.

A 70-es 80-as években az Ezüsthe-

gyen és a Malomdűlőn a TSZ által
kiparcellázott telkeken hétvégi házak
épültek, amiket később főleg főváro-
siak vásároltak meg.

A rendszerváltozást követően a

változások iszonyatos ütemben zú-
dultak a községre.

A TSZ-ek felbomlásával, a kár-
pótlási földek kiosztásával az Urömi
Tanácstól való elválással, az új önkor-
mányzati rendszer kiépítésével, a fő-
városi lakosok betelepülésével a köz-
ség mind a mai napig nem tudott
megbirkózni.

A XXI. századi és az Európai Uni-
ós elvárások tovább tetézik ezeket a

le nem zárt folyamatokat, fölgyülem-
lett feszültségeket.

A legnagyobb probléma azonban
a politikai gyűlölködés. A két félnem
tárgyal, döntéseiket egyéni érzelmi
alapon hozzák. Nagyon sokat dolgoz-
nak, de nem a közjón, hanem egymás
sárbatiprásán.

A Polgármester Ur a múlt eszkö-
zeivel harcol.

A Szülőföldünk Pilisborosjenőért
című már említett forrás előszavában
Szegedi Róbert korábbi Polgármes-
ter Ur az alábbiakat fogalmazta meg:
"a közösségi öntörvények nagyon szi-
gorúak a szándékos károkozás ese-

tén, de nagyon humánusak a közös
segítségnyújtásban a saját hibáján kí-
vül bajbajutott egyénnel, családdal
összefüggésben. A falu közössége a
széthúzást, a megosztást és a bom-
lasztást előidézőkkel szemben közve-

tett és esetleg közvetlen módon lé-
pett fel, végső esetben kiközösítéssel
torolta meg ezen törekvéseket".

A Polgármester Ur ki akarja közö-
síteni, közösíttetni politikai ellenfele-
it a múltból - faluszeretetéből - ősei
földjének tiszteletéből - némi pater-
nalizmusból fakadó indíttatások alap-
jan.

Az újonnan betelepültek gyors vál-
tozásokat akartak, "a cél szentesíti az
eszközt" jelszóval harcoltak, majd mi-
kor megszerezték a képviselői több-
séget fennen hirdették, hogy a de-
mokrácia törvényes szabályai szerint
ők heten mindent eldöntenek, a Pol-
gármester pedig köteles ezeket a
döntéseket végrehajtani.

Mindkét törekvés a másik kire-
kesztésével jár, mely a jelenlegi meg-
osztottság mellett egy ilyen szűk kö-
zösségben kudarcra van ítélve. Ered-
ménytelenségét mindannyian a bő-
rünkön tapasztaljuk.

A kirekesztés helyett politikai sze-
retetre van szükség. Természetesen
nem öncélként a politikai tevékeny-
ség szeretetére gondolok, hanem egy
olyan viszonyulást a köz érdekében
végzett munkához, amelynek jegyé-
ben a politikus magas etikai és morá-
lis igények szerint tántoríthatatlanul
próbálja a közjót elérni.

Egy demokrata politikai szeretete
a közért érzett felelősségérzeten ala-
pul, nem pedig a jól-rosszul összetá-
kolt aktuális bürokratikus jogrend-
szeren.

A riválisok becsmérlése, a leszá-
molás, a jog sete-suta eszközeivel va-
ló céltalan hadakozás, a politikai sze-
retetlenség csak lepusztulást hoz, épí-
teni nem lehet rá.

Betelepültünk! Itt vagyunk!

Csak egy vagyok a sok közül, de
hogy a Polgármester Ur egy nevet ki-
pipálhasson, leírom, hogy honnan jö-
vök, ki vagyok és mit akarok.

Apám Győrasszonyfáról hatg^'er-
mekes szegény-parasztcsaládból leg-
idősebb fíúként 16 évesen egy szál
bőrönddel költözött föl nővéréhez

Budapestre. A Villamosszigetelő és
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Műanyaggyárban fizikai munkásként az
udvaron a kábeldobokat tologatta. Pa-
rasztkáderként estin végezte a középis-
kolát és a Közgazdasági Egyetemet.
Közel 50 év munka után az említett
gyár számviteli főosztályvezetőjeként
nyugdíjazták.

Anyai nagyapám Kassán született és
lelencként élte fiatalkorát, nagyanyám
Kolozsvárról származik, szüleit fiatalon
elvesztette, nővére nevelte föl. Mind-
ketten Budapestre költöztek, ahol há-
zasságuk után kispolgári életet éltek.
Nagyapám úri szabó, nagyanyám mani-
kűrös volt. A háború után nagyapám a
Vörös Október Férfiruhagyár szalagve-
zetoje, majd teremfőnöke lett.

Edesanyám egyetlen gyermekként
nőtt fel, az esti egyetemen találkozott
apámmal, ahová ő is munka mellett
járt. Végig a Postán dolgozott. A 60 000-
es taglétszámú Postás Szakszervezet fő-
könyvelőjeként ment nyugdíjba.

Jelenleg nyugdíjas éveiket kertjük
megművelésével, munkával töltik.

Jómagam a Radnóti Miklós Gimnázi-
um elvégzése után a Közgazdasági és
Testnevelési egyetemeket végeztem el.
Asztaliteniszeztem, élsportolóként a
BVSC bajnokcsapatának voltam tagja.

Korábbi kapcsolatomból három gyö-
nyörű fiam van.

10 éve települtem Malomdűlőre.
A múlt év nyarán megnősültem.

Feleségem Erdélyből Sepsiszent-
györgyről származik, és bár már 10
éve Magyarországon dolgozik, ál-
lampolgárságot még nem kapott, így
jogfosztottként él itt.

Jelenleg két számottevő projektet
irányítok ügyvezetőként, szabadidőm-
ben pedig a Budapesti Erdért SE el-
nökhelyettesi munkáját látom el.

Es hogy mit szeretnék?

. Szeretném közművesíteni, majd
fölépíteni Malomdűlő község-
részt, úgy, hogy minden igényt
kielégítő lakókörülmények le-
gyenek.

. Szeretném, ha Pilisborosjenő
fejlődne, érték és rang lenne itt
lakni.

. Szeretném, ha a külső település-
részen nem kizsákmányolt heló-
taként, jogfosztottként élnénk.

. Szeretném, ha rendbe tennék a
község éves 100 milliós defícitet
mutató gazdálkodását.

. Szeretném, ha a Polgármesteri

Hivatal korszerűen, j 61 működ-
ne.

. Szeretném, ha a község nem
szalasztana el továbbra is milli-

árdos fejlesztési forrásokat né-
hány ember marakodása miatt.

. Szeretnék egy polgármestert,
aki össze tudja fogni csapatát,
irányítani tudja az elvégzendo
feladatokat és olyan képviselő-
ket, akik ebből a munkából aktí-
van kiveszik a részükel.

1 isztelt Polgármester Ur!

Szeretném, hogy egy virágzó köz-
ségben érvényesülne a demokrácia.
a konzervatív család és hagyomány-
tisztelet, a szocialista elveken alapu-
ló esélyegyenlőség és társadalmi
igazságosság, valamint a szabadelvű-
ek toleranciája.

Szeretném, ha az adófízetők pén-
zét, a község vagyonát nem hatalmi
harcok emésztenék föl, hanem gaz-
dagodna, épülne Pilisborosjenő há-
romezer Betelepültjavára.

Tisztelettel: Sáhó Tibor
betelepült
Malomdűlő 139 hrsz.
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezései
szerint a vízfogyasztóknak környezetterhelési díjat
kell fízetni szennyvíz kibocsátásuk után.

Ezt a díjat - a derítőt használóknak: talajterhs^
lési díj formájában, a közcsatornát használóknak a
tisztított szennyvíz után: vízterhelési díj formájában
kell megfizetni. A vízterhelési díj, a DMRV RT által
kiállított számlán külön tételként szerepel.

Amennyiben engedélyezéskor elmulasztották a
rákötés tényét bejelenteni, vagy bejelentették, de
mégsem számláznak csatornadíjat, kérjük, egyeztes-
sék az.eltérést a szolgáltatóval (DMRV Rt. ; Mohácsi
LáSzlóné, Szentendre Kalász u. 2. Tel: 06 26
501 640).

A közszolgáltatás igénybevételét, annak szabá-
lyosságát a Polgármesteri Hivatal és a DMRV az el-
következő időben közösen ellenőrzi.

Felhívjuk fígyelmüket, hogy a talajterhelési díjat
az Onkormányzat rendelete alapján a Polgármesteri
Hivatal, a vízterhelési díjat a DMRV, mint szolgálta-
tó szedi be.

Köszönjük együttműködésüket.

Vargáné Vass Eva
jegyző

JÜJJÜ
ÉNEKEL I!

A tevtíyhi^yi (magyar)
DAőr ítözhsRznv Eg^wautí^ Iw;
ja. éR rfría scNrafca a népdrtt és ma-
gym rAét tedvsl6hRt, az wekeinl s^ető-

a Dial-
tór próbto, m@lyR't n^oteft 18 Aré-

tót tarlurts a Müvrtfldési házton, vagy
Cagány Pewmál (trt: 338-683) és

{tol: 336-673).

1 /J3. )\. ^_ \
J^: ^ .!

fngyenes számítógépes tanfolyam
indul pilisborosjenői NYUGDUA-
SOKNAK! Jelentkezéssel kapcso-
latban és részletes információért

hívja a 336-094 tclefonszámon Nagy Miklóst.
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Helyreigazítás: tévesen közöltük decemberi számunkban
azt, hogy a Képviselő-testület november 24-i ülésén elfogadta
az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet. A Képviselő-testü-
let tárgyalta ugyan november 24-i ülésén az idegenforgalmi
adóról szóló rendeletet, de mivel a Pénzügyi Bizottság akkor
még nem t'árgyalta ezt a rendeletet, ezért a Képviselő-testület
az elfogadásról szóló döntést a december 22-i ülésére halasz-
totta. Téves közlésűnkért olvasóink elnézését kérjük.

A Képviselő-testület decemberben két ülést tartott, de-
cember 15-én és 22-én. A december 15-én megtartott rendkí-
vüli ülésen a Képviselő-testület elfogadta az Onkormányzat
2006. évi költségvetési koncepcióját. Ugyanezen a napon a
Képviselő-testület megtartotta a 2005. évi közmeghallgatást is.
A december 22-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta az ide-
genforgalmi adóról szóló rendeletet, melynek alapján 2006. ja-
nuár 1-től a nem állandó lakosok után személyenként és ven-
dégéjszakánként 300, - Ft idegenforgalmi adót kell fizetni az
Onkormányzatnak.

A Képviselo-testület elfogadta: az adózás rendjéről és
mértékéről szóló 21/2002. (XII. 31. ) Kt. rendelet módosítását
és az iparűzési adó mértékét 2006. január 1-től l, 3%-ban álla-
pította meg.

- elfogadta'a NANA Bt. bérleti szerződését a Művelődé-
si Ház kistermére és felhatalmazta Küller János polgár-
mestert a szerződés aláírására. A NANA Bt. a Művelő-
dési Ház kistermében kávézót fog kialakitani és üze-
meltetni.

- nem fogadta el a DMRV Rt. csatornadíjra vonatkozó
6,8% mértéku díjemelésijavaslatát, s ezért egyeztetés-
re hívta a DMRV Rt. képviselőit. A Képviselő-testület
szeretné kideríteni azt, hogy miért kell évente 3 000 OOO,-
Ft-ot fízetni szennyvízlabor vizsgálatofaa és 869 OOO,-
Ft-ot szennyvízbírságra. A Képviselő-testület ugyanak-
kor felkérte a jegyzőt, hogy a januári ülésen számoljon
be arról, hogy mely ingatlanok kötöttek rá illegálisan
az Onkormányzat tulajdonát képező csatornahálózat-
ra, és kik használják díjfízetés nélkül illegálisan a falu-
közösség tulajdonában levő csatornahálózatot, vagyis
kiklopnak meg bennünket folyamatosan.

A Képviselo-testület döntött arról, hogy a 2713 helyraj/i
számú út Helyi Epítési Szabályzatnak megfelelő kialakítása ér-
dekében az érintett ingatlanokat út céljára lejegyzi. A Képvi-
selő-testület kötelezte Küller János polgármestert arra, hogy
vizsgálja ki annak okát, hogy az Onkormányzat miért nem tel-
jesítette mind a mai napig a Malomdűlő Kft-vel kötött Megál-
apodás 5. 1. pontjában foglalt kötelezettségét - azaz miért
nem alakította ki a Téglagyári utat -, s ezen vizsgálata során
rérjen ki saját maga és a jegyző által a szerződés végrehajtása
érdekében tett intézkedésekre, és a vizsgálat eredményéről
számoljon be írásban a Képviselő-testületnek a 2006. januári
ülésén.

A Képviselő-testület kötelezte Küller János polgármes-
lert arra, hogy a jegyző által 2006. január 6-ig összesített és ne-
ki átadott végre nem hajtott képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáitak elmaradására vonatkozóan legkésőbb 2006.
január 16-ig írásbeli beszámolót, a végre nem hajtott képvise-
lő-testületi határozatok végrehajtása érdekében írásbeli intéz-
kedési tervet terjesszen a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a vonatkozó
jogszabályokban szereplő műszaki, biztonsági, anyagi és felügye-
leti előírások betartása mellett az Onkormányzat tulajdonában
lévő volt Interpríma ingatlanon lévő csarnok végleges hásznosítá-
sa eldöntéséig a csarnokban a gyermekek részére gördeszkázási,
görkorcsolyázási és ping-pongozási lehetőséget alakítsanak ki a
szülők.

A Képviselő-testület jóváhagyta a házi gyermekorvosi ellá-
tásra vonatkozó azon megállapodást, melyet Küller János polgár-
mester megkötött a "Varázsmanó" Házi Gyermekorvosi Kft-vel.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatást 2006. évben is vállalkozási szerződés
keretében működteti. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
éves szolgáltatási díja 2006-ban 5 359 OOO,- Ft lesz.

A Képviselő-testület meghallgatta a Közbeszerzési Bizott-
ság tájékoztatását a közbeszerzési eljárások előkészítéséról, és
felkérte a jegyzőt, hogy minden szükséges adatszolgáltatást és
dokumentációt adjon meg a Polgármesteri Hivatal a Közbeszer-
zési Bizottságnak annak érdekében, hogy a közbeszerzési kiíráso-
kat a Képviselő-testület a 2006. januári ülésén el tydja fogadni.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Onkormányzat
részt vesz azon a pályázaton, amely 15 gyermek hétvégenkénti in-
gyenes étkezését biztosítja minden hétvégén 2006-ban.

Helyszíni Tudósító

2006. JANUÁR

A Képviselő-testület januárban egy ülést tartott, január 26-
án. A Képviselő-testület 2005. december 22-i ülésén kötelezte.
Küller János polgármestert arra, hogy a jegyző által 2006. január
6-ig összesített és neki átadott végre nem hajtott képviselő-testü-
leti határozatok végrehajtásának elmaradására vonatkozóan leg-
később 2006. január 16-ig írásbeli beszámolót, a végre nem haj-
tott képviselő-testületi határozatok végrehajtása érdekében írás-
beli intézkedési ter/et terjesszen a Képviselő-testület elé. Tekin-
tettel arra, hogy Küller János polgármester nem tett eleget maradék-
talanul a Képviselo-testület ezen határozatának. és az általa mind a
mai napig mintegy 40 db végre nem hajtott képviselo-testületi hatá-
rozatok végrehajtása érdekében olyan írásbeli Inté^kedési Tervet
nem terjesztett elo, amely objektíve alkalmas lenne arra, hogy az ál-
tala végre nem hajtott mintegy 40 db képviselö-testületi határozat
rövid határidon belüfvégrehajtásra kerülhessen, a Képviselo-testü-
let úgy döntött, hogy Küller János polgármesterrel szemben a7. Otv.
33/C. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri tisztségének meg-
swntetése irántpert indít, és kéri az eljáró bíróságtól Küller János
polgármester polgármesteri tisztségéból történofelfüggesztését a bí-
rósági eljárás befejezéséig.

A Képviselő-testülgt az Onkormányzat tulajdonában lévő
csatornamu üzemeltető DMRV Rt. javaslatára 2006. március 1-
től a csatornaszolgáltatás díját 250, - Ft/m3 +15% AFA összegben
állapította meg, de a lakossági fogyasztók számára 8 % kedvez-
ményt biztosított, melynek következtében a lakossági fogyasztók
2006. március 01-től 230, - Ft/m3+15% AFA összegű csatorna-
szolgáltatási díjat kötelesek fízetni. A Képviselő-testület a vízter-
helés díját 2006. március 01-től 6, - Ft/m3+15% AFA összegben
állapította meg. A Képviselo-testület megtárgyalta Vargáné Vass
Eva jegyző tájékoztatóját arról, hogy a 2005. december 31-i álla-
pot szerint 163 közüzemi ivóvízzel ellátott ingatlanra nem fizet-
tek csatorna érdekeltségi hozzájárulást és engedély nélkül csat-
lakoztak a csatornahálózatra. A 2004. évi állapot szerint 229 in-
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gatlanra befizették a hozzájárulást, de csatornadíjat nem fizet-
tek. A képviselo-testület felkérte Vargáné Vass Evajegyzőt arra,
hogy hatósági eszközök alkalmazásával érje el a Polgármesteri
Hivatal azt, hogy minden olyan fogyasztó, aki rákötött a csator-
nahálózatra, fízesse be egyrészt az érdekeltségi hozzájárulást,
másrészt flzesse a csatornaszolgáltatási díjat. A hatósági fellé-
pés célja az, hogy minden fogyasztó fizessen, és ennek hatására
érezhetően csökkenjen a csatorna-szolgáltatási díj mértéke.

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság előterjesz-
tésére úgy döntött, hogy elfogadja

- az Altalános Iskola bővítésének (beruházás III. ütem:
tornaterem, tantermek és kiszolgáló helyiségek), vala-
mint

- az Egészségház kivitelezési munkáinak és a Tűzoltószer-
tár bontási munkálatainak

közbeszerzési ajánlati dokumentációit, és mindkét kivitelezés
tekintetében a közbeszerzési eljárást megindította. Az ajánlati
dokumentációkban a Képviselő-testület mindkét beruházás te-
kintetében a kivitelezés befejezésének véghatáridejét 2006. no-
vember 15. napjában határozta meg. A Képviselő-testület egyút-
tal úgy döntött, hogy Marosi Mihály beruházási szakembert
megválasztja a Közbeszerzési Bizottság tagjának.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot ír ki óvo-
davezető munkakör betöltésére 2006. augusztus 01-től 2011. jú-
lius 31-ig tartó 5 év időtartamra. A pályázati kiírás az Oktatási
Közlönyben fog megjelenni.

Helyszíni Tudósító

2006. FEBRUÁR

A Képviselő-testület februárban két ülést tartott, február
9-én és 23-án. A február 9-i ülésen a Képviselő-testület elkezd-
te a 2006. évi költségvetés tárgyalását, ám annak folytatását a
február 23-i ülésére napolta el. A Képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy nem alkot önkormányzati rendeletet az Onkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésé-
nek szabályairól, mivel ennek szabályait a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény kielégítően és teljes
körűen tartalmazza. A Képviselő-testűlet úgy döntött, hogy a
115/2005. (XII. 15.) FVM rendeletben szabályozott Iskolatej
program keretében a Német Nemzetiségi Altalános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanulóinak ellátására igényelhető támoga-
tás összegét, azaz 443.000, - forintot az Onkormányzat 2006. évi
költségvetésében biztosít. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a tulajdonában álló és a Malomdűlő településrészen fekvő
037 helyrajzi számú 1 ha 6. 369 m2 összterületű közút területét a
Rajon 24 Bt. által készített 165/2005. számú, és a Budakörnyéki
Földhivatal által E-21/2005. számon záradékolt vázrajz alapján
a 0137^89 'és a 0137/90 helyrajzi számú ingatlanok közös határ-
vonalánál megosztja 037/1 helyrajzi számú 5. 832 m2 közútra és
037/2 helyrajzi számú 1 ha 537 m2 közútra. A Képviselő-testület
ügy döntött, hogy a 037/2 helyrajzi számú, önkormányzati tulaj-
donú 1 ha 537 m2 térmértéku közút területének belterületbe
csatolásához hozzájárul, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt ar-
ra, hogy a Budakörnyéki Földhivatalnál az eljárást indítsa meg
a 037 helyrajzi számú ingatlaa megosztásának földhivatali be-
jegyzését követően. A Képviselo-testület úgy döntött, hogy a
Polgármesteri Hivatal készíttessen megosztási vázrajzot a Ma-
lomdűlő településrészen fekvő, 0141 helyrajzi számtól a 0137/33
helyrajzi számig, a patak mellett fekvő ingatlanok kerítéshatá-
rainak rendezéséhez. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Malomdűlő településrész területén kialakítandó, közút céljára
lejegyzendő területek - melyek a 3144, 3146, 3147 helyrajzi szá-
mú ingatlanokat érintik - kártalanítási összegének megállapítá-

sához az URSB Kft-t bízza meg az éftékbecslés elkészítésével
100. 000, - Ft+AFA díj alkalmazásával. A költségviselő a 2004.
május 18-án aláírt Megállapodás szerint a Malomdűlő Lakó-
park Kft.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 144/2005. (VI.
30. ) Kt. Határozatát - a víz és útrendezési tervek készíttetési
sorrendjének meghatározása tárgyában - kibővíti a település
összes utcájával. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tele-
pülés vízrendezési munkáinak, valamint az önkormányzati köz-
utak és járdák kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervek el-
készíttetéséhez a szükséges közbeszerzési eljárás megindítását
jóváhagyja a Pro Urbe Kft. és a K+K Kft. által elkészített fej-
lesztési koncepció szerint, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy kezdje meg az előkészítő munkákat. A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy a Pilisborosjenő, Maria u. 13. szám alatt lévő
312/A/2 helyrajzi számú lakás megnevezésű, 312/A/4 helyrajzi
számú gépkocsitároló megnevezésu, és 312/A/5 helyrajzi számú
tároló megnevezésu ingatlanait összesen 10.000. 000, - Ft vétel-
árért eladja Király Bálint Zsoltnak, Király Zsoltné Dr. Venesz
Ilona haszonélvezeti jogának kikötésével. A Képviselő-testüle
úgy döntött, hogy a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja.
A Képviselő-testület ugy döntött, hogy nem módosítja
Pilisboros-jenő Község Onkormányzata és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2002. (XII. 16. ) Kt. rendele-
tet. A Képviselő-testület ülésén Küller János polgármester ígé-
retet tett arra, hogy kifizeti a Pilisborosjenői Hírmondó előállí-
tásában közreműködő Római Bt. nyomda és a főszerkeszto
2005. októberi, novemberi és decemberi lapszámokhoz kötődő
máig kifizetetlea számláit.

Ugyanezen ülésen Küller János polgármester ígéretet tett
arra, hogy - tekintettel a már most me lévo 2 hetes késedelmére -
belátható időn belül intézkedik a Képviselő-testület által 2006.
január 26-án egyhangúan elfogadott közbeszerzési kiírások
Közbeszerzési Ertesítőben való közzétételéről, mely közbeszer-
zési kiírások az Altalános Iskola bővítését (beruházás III.
ütem: tornaterem, tantermek és kiszolgáló helyiségek), vala-
mint az új Egészségház kivitelezési munkáit és a Tuzoltószertár
bontási munkálatait tartalmazzák. Küller János polgármester
ezen 2 hetes késedelme remélhetó'leg nem fogja meghiúsítani
ezen beruházások határidőben történő végrehajtását.

A Képviselő-testület február 23-i ülése már az első napi-
rendi pont tárgyalásakor félbeszakadt. Az első napirendi pont
keretében Küller János polgármester beszámolt a Képviselő-
testületnek a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról. A beszámoló során kiderült, hogy Küller á-
nos 2006. "anuár 26. nar-ja iita nem ha'totta vé re a Képviselő-
testület 12/2006. (1. 26.) Kt. határozatát, melyben a Képviselo-
testület felhatalmazta arra, hogy az Altalános Iskola bővítésé-
nek (beruházás III. ütem: tornaterem és kiszolgáló helyiségek
építése) kivitelezési munkái, valamint az új Egészségház kivi-
telezési és a Tuzoltószertár bontási munkái tárgyában a Kép-
viseló'-testület által egyhangúan elfogadott közbeszerzési aján-
lati dokumentációkat a Közbeszerzési Ertesítőben jelentesss
meg. Küller János polgármester ezen láfrványos obstrukcióját
Kara Arpád képviselő, a Műszaki, Beruházási, Településfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke határozottan és ke-
mény hangon elítélte. Küller János polgármester a nyilvánvaló-
an jogos kritikát nem bírván a Képviselő-testület ülését jogelle-
nesen berekesztette. A jogellenes berekesztés tényét az ülés
jogszerűségét biztosító Keresztény Anikójegyző-helyettes hely-
ben megerosítette. Számos képviselo Küller János polgármes-
ter újabb nyilvánvaló jogsértése miatt a Pest Megyei Közigaz-
gatási Hivatalhoz fordult.

Helyszíni Tudósító
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nieg a <mw>iidól>aii.

Dr. Fiák István Elnök Ur részére

Jogi és Ugyrendi Bizottság
Pilisborosjeno Község Onkormányzata

1 ;-mail útján:

Tisztelt Megbízóm!

Az Irodámba megküldött polgármesteri beszámolóvc.l
kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem.

A Polgármester Ur álláspontom szerint a 255/2005. (XII.
22. ) határozatban foglaltaknak nem tett eleget. Az előterjesz-
tett Polgármesteri Intézkedési Terv ugyanis kizárólagosan be-
számoló, az érdemi intézkedési tervet nem tartalmaz, amely
objektíve alkalmas lenne a végre nem hajtott határozatok
tényleges és rövid határidőben való végrehajtására.

Tájékoztatom a Tisztelt Megbízómat, hogy a Polgármes-
ter Ur irodámmal tényleges konzultációt nem folytatott, a kon-
zultációval kapcsolatban irodám által elvégzett munka teljesí-
tésének leigazolására, illetve kifizetésére nem volt hajlan'dó.

Irodám fölös óvatosságból azonban a határozatok vég"
rehajthatóságára vonatkozó észrevételeit 2006. január 16-án
fax útján a Polgármester Urnak még beszámolójának előter-
jesztését megelőzően, megküldte.

A fentiekre fígyelemmel javasolom azt, hogy a Jogi és
Ugyrendi Bizottság javasolja az Onkormányzat Képviselő
Testületének a Polgármester Urral szemben az Otv. 33/C. §.
(1) bekezdése szerint a polgármesteri tisztségből való elmoz-
dítás iránt a perindítást, illetv-e kérelmezze a perben a tiszt-
ségből való felfüggesztést.

Budapest, 2006. január 23.

Tisztelettel:

Dr. Czugler Péter h.
Dr. Ratkócai Richárd

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Jogi és Ugyrendi Bizottsága

...... szavazatból.... szavazattal az alábbi határozatot hozza

A Jogi és Ugyrendi Bizottság megállapítja, hogy Küller
János polgármester nem tett eleget az Onkormányzat Kép-
viselő Testülete 255/2005. (XII. 22. ) KT határozatban foglal-
taknak, és a végre nem hajtott határozatok végrehajtása ér-
dekében írásbeli Intézkedési tervet nem terjesztett elő,
amely objektíve alkalmas lenne arra, hogy végre nem hajtott
határozatok rövid határidőben végrehajtásra kerülhessenek.

A Jogi és Ugyrendi Bizottság megállapítja, hogy Küller
.(ános Polgármester az Onkormányzat jogi képviselőjével
nem konzultált beszámolója és az intézkedési terv elkészíté-
sesorán.

Figyelemmel a 255/2005. (XII. 22. ) KT határozatban
foglalt, a határozat végrehajtásának elmulasztására kilátásba
helyezett jogkövetkezményekre való figyelmeztetésre, a Jogi
és Ugyrendi Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek,
hogy döntsön külön határozatban:

1. ) Küller János Polgármesterrel szemben az Otv. 33/C.
§ (1) bekezdése szerint a polgármesteri tisztségből
való elmozdítás iránti per megindításáról,

2.) A tisztségből való felfüggesztés iránti perbeli kére-
lem előterjesztéséről,

3. ) Az önkormányzat képviseletében adandó perbeli

meghatalmazás aláírására jogosult képviselő kijelö-
léséról,

4.) A dr. Czugler Péter Ugyvédi Iroda részére való per-
beli meghatalmazás megadásáról az alábbi szöveggel:
"Pilisborosjenő Község Onkormányzata meghatal-
mazza a Dr. Czugler Péter Ugyvédi Irodát (székhely:
1053 Budapest, Egyetem tér 5. 11/11., ügyintéző ügy-
véd: Dr. Czugler Péter), hogy a Küller János Polgár-
mester ellen a polgármesteri tisztség elmozdítási irán-
ti perben, valamint a tisztségből való felfüggesztés
iránti kérelem előterjesztése során az Onkormányza-
tot az ügyvédi tv-ben meghatározott körben képvisel-
je az elsőfokú, a másodfokú eljárásban, esetlegesen a
felülvizsgálati eljárásban és a perújítási eljárás során.
Helyettesítésre jogosultak: az Ugyvédi Iroda iigyvéd-
jelöltjei, valamint a Dr. Ratkócai Richárd Ugyvédi
Iroda, valamint annakjelöltjei, illetve eseti helyettesí-
tési meghatalmazás alapján a Dr. Czugler Péter Ugy-
védi Iroda által kijelölt másik ügyvédi iroda, vagy ügy-
véd, valamint ezek ügyvédjelöltjei."
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bEopeisnkaval. No és foca eb-t. fod Yb-t IB te nézhet-
nRk a rfriAtorsk! Szmezheípk mindezt magunk f&,
cte l'Eérhi^a, hogy organtzá,i}an<k nisiteünk bohócoí,
látéta-negtsrt. tétapőt, vgoy amit afearunk. A NANA hs-
lye tesz NuKuráNs progwnöNiiaN, a mivvelődésj ház-
zal Nözös sz<v8zési3Rn is: etfedágok. beszé^eté-
srt. teiálltáwte, termatífcys e^RN; és hRtyR a hagyo-
ményőrzé^i:Rk: áslhör, bom^a, taéf é$ t3ŰoRú.

Es nwg nshány fonlos tudRh^ató: Viden nap nyif-
wa l^sz, j6 tíőbén fesr^sl^tség is űzemel. l:teg@@l friss
pékgfltmeny, ma^asjsM ̂ seto t@s- é$ szsndMoseso-
msgok. W@mst használaí. N>a, tó nR hagycK
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Több mint egy év telt el a Műsza-
ki-, Beruházási-, Területrendezési és
Környezetvédelmi Bizottság (MBT-
KB) 2005. januári ülése óta, amikor
megfogalmazásra keriilt a fejleszté-
sek azon köre, amelyeket még 2005-
ben, saját pénzügyi fedezettel, de
csak közbeszerzés eljárás lefolytatása
után lehetett volna elindítani. A

hosszadalmas eljárásra tekintettel
rendkívüli ülésen tárgyalta a testület
a szükséges teendőket és ezzel kez-
detét vehette egy hosszú, de remélhe-
tőleg eredményes folyamat. Ajogsza-
bályi előírásoknak megfelelően helyi
Közbeszerzési Szabályzatot és Utem-
tervet kellett alkotni, majd Közbe-
szerzési Bizottságot (a továbbiakban
KB) kellett létrehozni. A képviselő-
testület döntése szerint bizottságot 3
helyi képviselő és a közbeszerzés tár-
gya szerint és az eljárási módnak
megfelelően 1-1 külső szakértő alkot.

A korai kezdés ellenére, különféle
akadályok miatt a kiválasztott közbe-
szerzési szakértő céggel, a Protégé
Consulting Pályázatkészítő és Ta-
nácsadó Kft-vel az Onkormányzat
csak október hónapban írt alá szerző-
dést. Az együttműködés négy témá-
ban indítandó eljárásra terjed ki, me-
lyek

-Altalános Iskola beruházás III.
ütem - tornaterem

- Egészségház beruházás
-járdaépítés, útjavítás, kátyúzás

-útépítés és felszíni vízelvezetés
tervkészítési munkálatai

A KB december hónapban kezd-
hette meg érdemi munkáját, majd
2006. januárban további két alkalom-
mal ülésezett a Protégé Kft r. észvéte-
lével. A szakértő cég munkatársai se-
gítségével a KB áttekintette a Közbe-
szerzési Tervben rögzített beruházási
feladatokat, illetve a KBt szerinti, je-
lenleg hatályos alapvető eljárási sza-
bályokat, az egyes kiírások tartalmi
elemeit és az adatszolgáltatáshoz
szükséges információk szolgáltatásá-
nak körét.

A KB január ll. -i ülésén az isko-
lai beruházáshoz kapcsolódó közbe-
szerzési eljárás megtárgyalásával
folytatta munkáját, mivel ebben a té-
mában az engedélyek és a kiviteli
tervek már rendelkezésre álltak. A

közbeszerzési eljárásokat szigorú
szabályok mentén kell és lehet lefoly-
tatni, de a kiírónak egy sor kérdés-
ben előzetesen döntenie kell. A szak-

értő cég és a bizottság úgy foglalt ál-
lást, hogy a beruházás jellegére,
nagyságára és a befejezési határidőre
való tekintettel a nyílt közbeszerzési
eljárást preferálja. A KB feladata to-
vábbá a döntés előkészítés egy-egy
eljáráson belül olyan kérdésekben is,
mint az adott beruházás becsült ér-
tékének meghatározása, a bírálati
szempontok és azok súlyszámainak
összeállítása, a pályázó cégekkel

szemben támasztott minimális szak-
mai, gazdasági követelmények és
megkövetelt referenciák valamint az
ajánlattételi biztosíték megállapítása,
határidők felállítása és végül a doku-
mentáció árának meghatározása. (az
információk itt nem tehetők közzé,
mivel azok a pályázati anyag részét
képezik).

Miután az Egészségház tervpályá-
zatának nyertese, a 7. Dimenzió Epí-
tésziroda Kft. a kiviteli terveket ha-
táridőben leszállította, ezért a KB ja-
nuár 25.-i ülésére sürgősséggel ezt a
témát napirendre vette és megállapí-
totta, hogy a két bemházás előkészü-
leti feladataiban közbeszerzési szem-
pontokat tekintve alig van eltérés, így
a bizottság analóg feltételrendszert
tudott felállítani erre a kiírásra és ez-
zel két nagyon fontos témában tett
előterjesztést a képviselő-testület so-
ron következőjanuár 26.-i ülésére. A
testület a bizottság javaslatait mara-
déktalanul elfogadta, reményeink
szerint tehát tornaterem és egészség-
ház beruházások témájában megin-
dulhat a közbeszerzési eljárás. Ha
minden határidőt tartani tudunk és
az eljárás kezdete nem szenved kése-
delmet, április végére, de legkésőbb
május elejére megismerhetjük a nyer-
tes pályázót/pályázókat, és május kö-
zepén mindkét témában sokunk meg-
elégedésére megtörténhet az első ka-
pavágás. Ehhez reméljük minden ille-
tékes támogatását, legyen az a hiva-
tal, a polgármester vagy képviselő!

Dr. Farkas László

Közbeszerzési Bizottság eln.
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Rövid hír a Képviselő-testület 2006. február 23-i ülé-
séről:

"A Képviselő-testület február 23-i ülése már az első
napirendi pont tárgyalásakor félbeszakadt. Az első napi-
rendi go&t keretében Küller János polgármester beszá-
molt a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról. A beszámoló során
kiderült, hogy Küller ános 2006. "anuár 26. na "a óta
nem ha'totta vé re a Képviselő-testület 12/2006. (I. 26.)
Kt. határozatát, melyben a Képviselo-testület felhatal-
mazta arra, hogy az Általános Iskola bővítésének (beru-
házás III. ütem: tornaterem és kiszolgáló helyiségek épí-
tése) kivitelezési munkái, valamint az új Egészségház ki-
vitelezési és a Tűzoltószertár bontási munkái tárgyában a
Képviselő-testület által egyhangúan elfogadott közbeszer-
zési ajánlati dokumentációkat a Közbeszerzési Ertesíto-
ben jelentesse meg. Küller János polgármester ezen látvá-
nyos obstrukcióját Kara Arpád képviselő, a Műszaki, Be-
ruházási, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke határozottan és kemény hangon elítélte. Küller

~';rs~T
d. 'l. ,EN DÁLY
János polgármester a nyilvánvalóan jogos kritikát nem
bírván a Képviselő-testület ülését jogellenesen berekesz-
tette. A jogellenes berekesztés tényét az ülés jogszerusé-
gét biztosító Keresztény Anikó jegyző-helyettes helyben
megerősítette. Számos képviselo Küller János polgár-
mester újabb nyilvánvaló jogsértése miatt a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatalhoz fordult."

A hír rövid és tényszerű. A hír olvastán minden ész-
szerűen gondolkodó pilisborosjenői lakosban felmerül-
hetnek az alábbi kérdések:

. Mi az oka annak, hogy Küller János polgármester kép-
telen 1 hónap lefolyása alatt két darab közbeszerzési ki-
írást megjelentetni a Közbeszerzési Ertesítőben'.'

* Miért szavazta meg ezen közbeszerzési kiírásokat, ha a
döntést követően nem képes 1 hónap alatt megjelentet-
ni azokat a Közbeszerzési Ertesítőben?

* Mikor fogja vajon végrehajtani Küller János polgármes-
ter a Képviselő-testulet ezen határozatát?

* Mivel mindkét kiírásban 2006. novemberi befejezés sze-
repel az Altalános Iskola bővítésének (beruházás III.
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ütem: tornaterem és kiszolgáló helyiségek építésej kivi-
telezési munkái, valamint az új Egészségház kivitelezési
és a Tűzoltószertár bontási munkái tekintetében, vajon
eredményes lesz-e a közbeszerzési kiírás, hiszen a kiírás
elfogadásakor a Képviselő-testület a kürások Közbe-
szerzési Ertesítőben történő 2006. februári megjelente-
tésével számolt?

. Ha a közbeszerzési kiírások megjelentetése a Közbe-
szerzési Ertesítőben Küller János polgármesternek fel-
róhatóan több mint 1 hónapot csúszik, vajon lesz-e érvé-
nyes ajánlat ezekre a közbeszerzési kiírásokra?
Ha Küller János polgármester miatt nem érkezik be az
Onkormányzathoz érvényes ajánlat ezen kozbeszerzési
kiírásokra, akkor 2006-ban sem épül meg az Általános
Iskola tornaterme és az új Egészségház?
Mivel az ANTSZ csak 2006. december 31-ig adott határ-
idő hosszabbítást az Onkormányzatnak a jelenlegi or-
vosi rendelő működési engedélyének fenntartásához, ha
Küller János polgármester miatt 2006-ban nem épül
meg az uj Egészségház és ajelenlegi orvosi rendelot pe-
dig az ANTSZ bezáratja, akkor hova fognak menni a

pilisborosjenoi betegek orvosi kezelésre? Ürömbe kell
majd átjárniuk 2007. január 01-tol?

. Tisztában van va'on Küller ános ol ármester tettei-
nek súl ával és következmén eivel? Tisztában van-e az-
zal ho aze észfalu'át bünteti akkor amikorme aka-
dál ozza az Altalános Iskola tornaterme és az á" E ész-
sé ház me é ítését 2006-ban?

Végezetül egykérdés merül fel mindazokban, akikjó-
zanul végig gondolják mindezt: meddig turjük még azt,
hogy Küller János polgármester minden beruházást és
fejlesztést megakadályozzon?

Küüer János polgármester 2002. novemberében kezdodo
uralkodása óta mind a mai napig sikeresen megakadályowtt
minden beruházást és fejlesztést falunkban. Nyilvánvaló, hogy
2006-ban is ezt tekinti küldetésének. Bátor ember, nem fél a
népharagtól. Biztos, hogy nem kell ettől félnie? Mi a he-
lyében nem akadályoznánk tovább Pilisborosjenő fejlődé-
sét. Hiszen minden akadályt el lehet hárítani egyszer. F.l-
jött az ideje, hogy ezt a faluromboló akadályt közösen el-
hárítsuk mindannyiunk érdekében'

(szerkesztőség)

- ^-^.^-d.T- r^S

Kezdjük az elején! Az Ovodavezctő
előző öt évre szóló megbízásának lejá-
rati határideje nem volt szabályos. Az
előző Képviselőtestület figyelmen kí-
vül hagyta a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló törvény végrehajtási rende-
letében leírtakat (5. §. 11. bek), azt,
hogy az intézményvezető megbízását
az ötödik tanév (nevelési év) utolsó
napjáig kell adni. Pilisborosjenőn ezt
2005. november 1-ig adták meg Pápai
Istvánnénak, ami azt jelenti, hogy tan-
év közben következne be az esetleges
váltás.

Utólag a régi Képviselőtestület ál-
tal rossz időpontra adott mcgbízás már
nem változtatható meg, tehát a mosta-
ni testület kényszerhelyzetben volt, az
óvodavezetői pályázatot csak ezzel a
dátummal (november 1. ) írhatta ki.
Sajnos! Hiszen ki az a kvalifikált, lelki-
ismeretes óvónő, aki a megkezdett tan-
évben otthagyja gyermekcsoportját
egy bizonytalan vezetői pályázatért?
Bizonyára ez volt az oka annak, hogy a
jelenlegi vezetőn kívül nem volt más
pályázó. A jelenlegi vezető, Pápai
Istvánné viszont kitunő pályázatot ír-
hatott volna, hiszen O tudta, hogy mi-
kor jár le vezetői megbízása. Előkészí-
tő munkája akár több hónapig is tart-
hatott volna.

Bár szabálytalanság nem történt a
kiírásban, de a Hivatal mindent halo-
gató munkája miatt a pályázat később
jelent meg a tervezettnél. Az időbeni
megjelentetésre az Oktatási Bizottság
az első félév folyamán többször felhív-
ta a hivatali illetékes fígyelmét.

Sajnos az sem történt meg, amelyel

minden bizottsági ülésen kértünk,
hogy az Onkormányzati Minőségirá-
nyítási programnak megfelelően a ve-
zetői pályázat kiírása előtt, májusig
történjen meg a Közoktatási Törvény-
ben 4 évente kötelezően előírt fenn-
tartói ellenőrzés, átvilágítás. (Ehhez a
szükséges pénzt a költségvetésben kel-
lett volna tervezni, de más meeoldás is
kínálkozott volna.) Avizsgálatjavasla-
taiból, eredményéből lehetett volna
felépíteni egy új vezetői koncepciót a
pályázatban. Mindettől függetlenül is
hiányzott Pápai Istvánné pályázatából
az előremutató, új feladatokat megfo-
galmazo koncepció.

Az Ovoda Minőségfejlesztési Prog-
ramja tartalmazza, hogy a szülők elé-
gedettségét rendszeresen vizsgálni
kell. Kérdés, hogy az óvoda miért nem
tette ezt meg a szülők egészére vonat-
kozón? Miért csak néhány kivalasztott
szülőtől kértek véleményt? És vajon
miért nem történt meg a nem tudni
milyen alapon kiválasztott szülők véle-
ményének összegzése sem a pályázat
beadásáig?

A vezetői pályázatról is véleményt
alkothattak volna a szülők, az óvoda-
pedagógusok, és valamennyi óvodai
közalkalmazott. Ezt sem juttatták el
írásban a bizottsági meghallgatásra.

Pályázati előkészítő bizottság sem
jött létre, aminek létrehozása a Hiva-
tal feladata lett volna.

Az Oktatási Bizottság még ezek
után is, bízva ajelenlegi vezető szakér-
telmében, egy éves megbízást javasolt
számára. a képviselőtestület döntésé-
hez.

/ I 1

A Bizottság felelőssége teljes tuda-
tában tette meg javaslatát erre az egy
éves megbízásra azért, hogy a fenntar-
tói átvilágítás után egy előremutató
pályázat megírására serkentse a veze-
tőt. A Bizottságban lelkiismeretesen
dolgozó öt - szakmailag elismert pe-
dagógus - gyermekszeretete, hivatás-
tudata, szakértelme nem kérdőjelez-
hető meg , ha figyelemmel kísértek az
elmúlt három év történéseit Pilisbo-
rosjenőn, az oktatás területén.

Bízunkabban, hogyajó színvonalú
nevelés egyre kevesebb szülőt kény-
szerít arra, hogy kisgyermekét utaztat-
ni kényszerűljön más óvodákba.

Bódy Gézáné
Oktatási Bizottság tagja

ANYAKŐNW^
HtREK

Pffl^bw^eaali Uisségto^a 2R@S.

Hep-asli AfcNwt
(39 év)

SsEanadsatí István Sá>dter
(50 w)

Pilisterosjeao, 2806. Éebraár 1.

Kemztény Anikó
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A. tulajdonosok 2001. július 31. -ével visszaküldött adatlap-
pal. az 1. és 2. számú szándéknyilatkozatban foglaltak szerint
megbízták a közgyűlés által megválasztott IB-t az alábbiak sze-
nnt:

Szándéknyilatkozat 1.
A belterületbe vonáshoz, a szabályozási és közműterv elké-

szítéséhez szükséges költségek vállalása.
Az utak bővítésére leadott telekhányad (10%).
Az Onkormányzat részére településfejlesztésre ajándéko-

zott telekrész (10%).
Az IB a tulajdonosi érdekeket a belterületbe vonás folya-

matának befejezéséig képviselje.
Szándéknyilatkozat 2.
A közművesítéshez szükséges részarányos költségek meg-
fízetése (4000 Ft/m2 eredeti teleknagyságra vonatkoztatva,
amely 1200 m2 átlagtelek-nagyságra vetítve: 1.200x4. 000=
4.80Ö.OOO,- Ft).
készpénzben,
banki hitel felvételével,
telekből történő leadás figyelembevételével (1. 200 m2 át-
lagtelek 20%-a 240 m2, amelynek értékesítése 7000 Ft/m2
esetén 1. 680. 000, - Ft, tehát a fenti teljes telek közműve-
sítési költségének ez csak a 35 %-a. Jobb telekértékesítés
esetén természetesen magasabb költségeket lehet elérni A
telek leadás csökkenti a készpénzbefizetés vagy a hitelfel-
vétel arányát.)
A költségek megfízetését a telektulajdonosok a fenti felté-

telek valamelyikével, aláírásukkal ellátott nyilatkozatukkal vál-
lalták.

A IB a megbízást ezekkel a feltételekkel, ügyv'éd közremű-
ködésével vállalta. Az ügy\'ódet a közgyűlés hatalmazta fel az IB
ajánlása alapján. Az ügyvéd a fenti vállalásokon alapuló szerző-
déseket elkészítette, amelyet minden tulajdonos hitelesen aláírt.
A továbbiakban a fent ismertetett feltételrendszert, úgy a tulaj-
donosok vállalására, mint az IB ügyintézésére érvényes "egysé-
gesen vállalt, kötelezettségeket" említjük.

Eddig elvégeztetett fontosabb munkák, tevékenységek,
eredmények:

Megvalósíthatósági tanulmányterv.
Szabályozási terv.
Geodéziai rétegvonalas helyszínrajzok.
Talajmechanika.
Előtervezés szakhatósági egyeztetéssel a végleges telekosz-
tás meghatározása érdekében.
Záradékolt telekosztás.
Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján az elektro-
mos hálózat tervei elkészültek.
Telekhatárok kitűzése.
1/1-es tulajdoni lap intézése.
'l'elekrendezés ismertetése.
Eredeti állapot.
Helyszínrajz, nem felelt meg az újonnan kialdkult építéri

szabályzatnak, ezért a tulajdonostarsakkal megegyezve új telek-
osztást kellett készíteni.

Az elvi telekosztás elkészítését a szokásosnál nagyobb bo-
nyolultsága miatt a szaktervezők nem vállalták, ezért ezt Papp
Gergely tervezői ismeretségét felhasznalva 2002 januárjára el-
készítette, és jóváhagyásra beadta az Onkormányzatnak. Más
hasonló nagyságrendű munkák árainak figyelembevételével ez
kb. 4.000.000,- Ft megtakarítást jelentett a közösségnek.

Az új telekosztás kialakulása.
Minden tulajdonos újonnan kialakult telke a saját területé-

nek a közelében, maradéktelkek pedig a fennmaradt értektele-
nebb helyen kerültek elhelyezésre. A vízközmű felett az Onkor-
mányzat telekválasztási lehetőségének megkönnyítésére tömbö-
sítettünk, az itt lévő tulajdonosok telkei feljebb kerültek az adott
tartalékterületekre. A folyamat hosszadalmas és nehéz volt, mi-
vel az Onkormányzat által támasztott szakmai feltételeken és ér-

dekeken túl, az összes tulajdonossal meg kellett egyezni. A tulajdo-
nosok elfogadták az új megosztást, nagyon sokan pozitívan értékel-
ték az IB erofeszítéseit. Az Onkormányzat által mehirdetett mora-
lórium, és az akkori főépítész asszony néhány önkormányzati köz-
alkalmazott támogatásával nem igen segítette az ügyet. Számukra
megoldhatatlan problémának látszott az OTEK 12 m-es ajánlásá-
val szemben a 10 m-es út kialakítása, amelyet az útfelügyelet az
előterv benyújtásánál elfogadott.

A moratórium letelte után az Onkormányzat elkészítette az
"egységesenvállalt, kötelezettségeket" tartalmazó szerződést, ame-
lyet az IB-nek 2003 szeptemberében átadott.

A szerződés megítélését tekintve az IB két pártra szakadt. Az
egyik része a szerződést elfogadhatatlannak tartotta, míg a másik

resze közös megegyezésen alapuló módosításokkal igyekezett az
Onkormányzattal megállapodni. A tulajdonosok végül űgyvédi
meghatalmazás útján teljes körűen elfogadták a szerződést, ame-
lyet 2004. januárjában a képviselőtestület jóváhagyásával a Polgár-
mester úr is aláírt.

Az IB ellenzékbe vonult tagjai, akik ezek után már semmilyen
tulajdonosi érdeket nem képviseltek, hisz éppen az "egységesen
vállalt, kötelezettségeket" nem fogadták el visszavonultak, vagy
több esetben ellenérdekeltként léptek fel. Nem vonták le azt a kon-
zekvenciát, hogy le kellett volna mondaniuk.

Ai új telekosztás egyeztetése a Földhivatallal.
A belterületbe vonásnál tömbösíteni kell, ami annyit jelent,

hogy az Uröm és Pilisborosjenő közötti a Fő úttal és a szolősgazdák
területével határolt területet a földhivatali szakmai szabályok sze-
rint belterületbe kcll vonni. A földméron keresztül a Földhivatallal
történt több lépcsős egyeztetés után alakult ki a belterületbe kerü-
lő terület nagysága.

Itt az alábbiakat kértük:
A 02 hrsz Kovács Adám területének kiemelését, mivel ezt a

területet magas jelzálog terheli.
A 0128 hrsz vízmosás, a szőlősgazdák területének kiemelését,

mivel itt 47 tulajdonos van bizonytalan eladási és öröklési tulajdo-
nokkal terhelve.

A 0133/4 hrsz magántulajdonú sávot, mivel itt telekigénnyel
léptek fel.

Valamint a 0133/3 hrsz Pilisi Erdőgazdálkodás tulajdonának
elhagyását, mivel ez nem befoiyásolta a tömbösítést.

Ez többszöri egyeztetést és átdolgozást jelentett, amely nemi-
leg megemelte a földmérő által készített telekalakítás tervezési
költségeil.

Az 0134/2 hrsz-ú erdőt, státuszának változatlanul hagyásával
nem tudtuk kiemelni, amely a kialkudott telekosztást nem befolyá-
solta.

EIöterv-ezés szakhatósági egyeztetéssel a végleges telekosztás
meghatározása érdekében.

Jelenlegi Főépítész asszony Dalosiné Molnár Ilona javaslatá-
ra elkészítettük az előtervet, amely egyeztetésre került az Utfel-
ügyelettel és a KOVIZIG-gel. Ezzel biztosítékot kaptunk arra,
hogy a kialakult telekosztásban nem lesz változtatás. Dalosiné Mol-
nár Ilona jelenleg is hathatós támogatást ad a telkek rendezéshez,
továbbiakban a kivitelezésnél is számítunk erre a pozitív hozzáál-
lásra, segítségre.

A terület- és telekrendezésnek két ío része volt:

Földméro által történő tervezési része.
Az elvi telekosztáson, a szabályozási terv feltételein alapi iló

telekegyesítést, majd újraosztást megbízásunk alapján a fölmérő el-
készítette és záradékolta. Ennek alapján az új helyrajzi számmal el-
látott telkeket kimérettük. A földmérő által elkészített tervben
egész számú négyzetméterre kerekítve maradéktalanul érvényesül-
tek az elvi telekosztásban lévő területnagyságok és azok megállapo-
dott elhelyezkedése, és kielégítik a szabályozási terv feltételeit.

Ugyvédi szerzodéssel-alátámasztott adminisztratív része.
Az összevonásra beadott szerződés alapjáii, a Földhivatali liu-

tározat kiadása után a terrriőterületből történő kivonás fizetését
megszerveztük. A fizetés egy lakossági bankszámlaszám bevonásá-
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val történt. A lakossági bankszámlaszám megnyitására az ügyvédi
letéti számla megengedhetetlenüi lassú (3-4 hónap alatt zajlott le
egy átutalás) működese miattvolt szükség, amelyetegyfelgyorsult
űgyintézésnél az IB nem engedhetett meg magának. Ez azt ered-
ményezte, hogy a képviselőtestületi határozat után a Földhivatal-
nál is belterületi státuszt kapott a területünk.

Az ügyv-édi szerződés elkészítése az újraosztásra véglegesen
hivatalossá tette a megállapodás szerinti újraosztást. Az ügyvédi
szerződések beadásánál a Földhivatal többszöri hiánypótlást kért
a beadványok hiányosságára, a széljegyekre való hivatkozással,
ami szintén késleltette az ügyet. A széljegyek az időközben törté-
iiő eladásokból is adódtak, és a Földhivatal a széljegyek időrendi
sorrendjében kezeli az űgyet. Az IB intézkedett a sorrendiség
megváltoztatásának ügyében, hogy az újraosztás készűljön el
előbb.

Az ügyvédi szerződés elkészítése az összevonásra és az újra-
osztásra, már az Onkormányzattal megkötött szerződésűnk alá-
írása után 2004. márciusban elkezdődhetett volna, ez azonban
hosszasan elhúzódott.

A szerzodések elkészülésének ideje, amelyek az alábbi ré-
szekből állnak: szerződés az összevonásra 2004. novemberére, a
tulajdonqsi telkek újraosztása 2005. februárra, az útra leadott te-
rületek Önkormányzat részére történő átadásának szerződése
2005 szeptemberére, az Önkormányzat részére adott ajándéktel-
kek szerződése 2005. szeptemberére, a jelzálog szerződés szintén
2005. szeptemberére készült-.el. A jelzálogszerződés biztosítékul
szolgál arra, hogy minden telek tulajdonosa befízesse a közműve-
sítés'költségét. Az Onkormányzat, amíg nem történik meg a- köz-
művesítés költségének teljes kifizetése, addig a jelzálog nem kerül
törlésre, és nem nyilvánítja a telket építési telekké.

A terület összevonását a belterületbe vonást a képviselőtes-
tület elfogadta, azonban az újraosztást csak egységes rendszerben,
a tulajdonosok megbízása, az "egységesen vállalt, kötelezettsége-
ket" tartalmazó szerződés szerint (tulajdonosi telkek újraosztása,
útra leadott területek, ajándéktelkek szerződése, jelzálogszerző-
dés) tudta Dalosiné Molnár Ilona Főépítész asszony a Jogi Bizott-
ság elé terjeszteni, amelyet a Jogi Bizottság azonnal, soron kívül
tárgyalt és terjesztette a képviselőtestület elé.

A 2005. szeptemberben a Földhivatalhoz beadott újraosztási
szerződések feldolgozásanak azonban még egy perfeljegyzési aka-
dálya is volt. Az előző Önkormányzat eladta az Omninvestnek a
ü8-as hrsz-ú yízmosás egy részét. A szerződést a Pest Megyei Föld-

hivatal forgalomképtelen területre való hivatkozással érvénytele-
nítette. A határozat ellen az Omninvest a Pest Megyei Bíróságnál
fellebbezett. A bírósági ügy lezárásáig pedig a területet nem lehe-
tett újraosztani.

Dalosiné Molnár Ilona által a képviselőtestület elé terjesz-
tett rendezést úgy a képviselőtestület, mint az Omninvest elfogad-
ta, amely alapján az Omninvest visszavonta a fellebbezést. Az ügy
felgyorsítása érdekében az IB vállalta a jogszabályok által biztosí-
tott keretek lehetőségein belül a személyes közreműködést. Itt
köszönet illeti Szabó Jánost, különösképpen Poteczki Imrénét, aki
mindent megtett, hogy az utolsó akadály elháritásával az összehí-
vott közgyűlésre legyen 1/1-es tulajdoni lapunk.

A 2005. október 20-ra összehívott közgyulésre sajnos mind-
ezek ellenére ez nem sikerült. Ezt használta ki a közgyűlésen az IB
etlenzékbe vonult része és meghiusította a további szervezést.

A közgyűlés levezetőjét az aláírások gyűjtője rosszui infor-
málta a jelenlévők számáról, így adódott az 50% alatti határozat-
képtelenség. A jelenléti ív utólagos ellenőrzése során azonban Id-
derült, hogy megvolt a 2/3-os többség.

Hogy ki akadályoztajobban a terület rendezését, azt döntsék
el Onök. Mindezek ellenére ez még így is egy pilisborosjenői si-
kertörténet, mert minden akadály ellenére sikerült az IB vállalá-
sa. Még a történtek ellenére is minden tagját köszönet illeti, hisz
térftés nélkül dolgoztak, és juttatták Onöket több millió forintos
nyereséghez.

Ma már a Földhivatal elkészítette az 1/1-es tulajdoni lapo-
kat. A földhivatalnál Szipőcsné Dr. Molnár Eva felvivővel Fiál Fe-
renc vette fel a kapcsolatot, hogy a bejegyzések minél előbb elké-
szüljenek.

Ezzel az IB a vállalt munkáját befejezte. Azonban a további-
akban, a szerződésekben vá&alt kötelezettségeink szerint 2, 5 éven
belül közművesíteni kell a terüietet (elektromos-, gáz-, csatoma-,
víz-, gyengeáramú hálózat, aszfaltút felszíni vízelvezetéssel),
amely lehetővé teszi, hogy ne csak belterületi telkeink, hanem épí-
tési telkeink legyenek önkormányzati jelzálog nélkül.

Mi a további teendő? A közművesítés előkészítése, kiviteli
tervek elkészítése, majd a közművesítés.

Az IB megszunésével egy szervezo bizottság folytatja tovább
az előkészítést a következő közgyűlésig.

Észrevételt a papp.gergely@pgigo.hu e-mail címre kérek.
Pilisborosjenő, 2006. 02. 14.
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Püisborosjeno Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

1/2006. (III. 9. ) Kt. rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemu vízműből

szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi
csatornamu használatáért fízetendő díjak

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiröl
szóló 2/2005. (II. 28. ) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) az árak megállapításáról szó-
Íó 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányza-
ti tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg
csatornamu használatáért fízetendő díjakról és a díjalkalmazás
feltételeiről, az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízmuből
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáert fí-
zetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szó-
ló 2/2005. (II. 28.) Kt. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:

l. §.
A rendelet 1. számú mellékletének 2. és 3. pontja az alábbiak
szerint módosul:

"2. csatomaszolgáltatás díja 250 Ft/m3+15% AFA;
a lakossági fogyasztók részére 8%-os
kedvezményt biztosít: csatomaszolgáltatás
díja lakossági fogyasztó esetében 230 Ft/m3+15% AFA

"3. A vízterhelési díj:
egységesen minden fogyasztóra 6, - Ft/ m3/Ft +15 % AFA''

2. §.
Ez a rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba. A rende-

let kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

Vargáné Vass Eva s.k.
jegyzö

Pilisborosjeno Község Onkormányzat Jegyzője
2097 Pilisborosjenő, F6 út 16.

Telefon: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313
E-mail: pbjhivatal@freestart. hu

"Helyreigazítás:
A Pilisborosjenői Hírmondó decemberi számában külön la-

pon megjelentetett 30/2005. (XII. 22. ) Kt. rendelet és a 31/2005.
(XII. 22. ) Kt. rendelet helyes számozása:

30/2005. (XII. 23. ) Kt. rendelet
31/2005. (XII. 23.) Kt. rendelet"

Vwgáné Vass Eva sk.
jegyző

Tisztelt Ugyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, högy az Országgyűlés megalkotta a
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. tv. Tájékoztatásul a iegfonto-
sabb jogszabályi helyeket emeltük ki a tv. Szövegéből.

A jogszabály teljes terjedelmében a MK 150/2005. évi szá-
mában olvasható.

Tisztelettel Vargáné Vass Eva
jegyzö

2005. évi CXXI. Törvény a luxusadóról

Az Országgyűlés a vagyonarányos közteherviselés aikotmá-
nyos követelménye fokozottabb érvényre juttatása érdekében a
következő törvényt alkotja:

Az adó tárgya:

1. § (1) Adóköteles a Magyar Köztársaság területén lévő, la-
kásnak, valamint üdülőnek minősülő, magánszemély tulajdoná-
ban álló, illetőleg magánszemély ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett vagyoni értékű jogával terhelt épűlet, ha az épület épületré-
szekre osztható, akkor az épületrész (a továbbiakban együttesen:
lakóingatían), feltéve, ha annak e törvény szerinti számított érté-
ke a 100 000 000 forintot eléri.

(2) A lakóingatlanhoz tartozik a lakóépület által a telekből
elfoglalt földrészlet, továbbá a lakóingatlan hasznos alapterület-
ének megfelelő telekrész.

Az adókötelezettség keletkewse, változása, megszünése

2. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a
fennmaradási engedély kiadását, továbbá kizárólag nem magán-
személy tulajdonában álló lakóingatlanon magánszemély által tu-
lajdonjog, a vagyoni értékű jog szerzését követő év első napján
keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba
vett lakóingatlan estén az adókötelezettség a tényleges használat-
bavételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év el-
ső napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a félév utolsó napján megszűnik, ha
a lakóingatlan a félévben megsemmisül, vagy lebontják, illetve az
kizárólag nem magánszemély tulajdonába kerül, továbbá a kizá-
rólag nem magánszemély tulajdonában álló lakóingatlant terhe
lő, magánszemély javára bejegyzett vagyoni értékű jogot az ingat-
lan-nyilvántartásból törlik.

(4) a lakóingatlan használatának szünetelése az adókötele-
zettséget nem érmti.

3. § (1) Az adó alanya az, aki az év (adóév) első napján az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értéku joggal nem ter-
helt lakóingatlan magánszemély tulajdonosa. Több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalany-
ok. Amennyiben a lakóingatlant az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogo-
sult magánszemély az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni érté-
kű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adó-
hatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kap-
csolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felru-
házhatnak.

4. §. Az adó alapja a lakóingatlan számított értéke.
5. §. Az önkormányzati adóhatóság a lakóingatlanra irány-

adó települési vagy településrészi átlagérték alkalmazásával ki-
számítja a lakóingatlan adóköteles hasznos alapterületére vetített
alapértéket.

Az adó mértéke, összege

6. §. Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének
100 000 000 forint feletti része után 0,5 százalék.

A kétszeres adóztatás kizárása

7. §. A 6. § alapján fizetett adóból levonható a lakóingatlan
után az adóévre, az adóalany terhére megállapított és az adóév-
ben az adóalany által megfizetett építményadó, üdülőépület utá-
ni idegenforgalmi adó, illetve magánszemély kommunális adója.
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Eljárási és vegyes rendelkezések

8. § (1) . \z adóhatósági feladatokat a lakóingatlan fekvése
szerint illetékes önkormányzati adóhatóság (a fővárosban a fő-
városi önkormányzati adóhatóság) látja el.

(2) Az adóalany az adókötelezettség keletkezéséről, válto-
zásáról, megszűnéséről az arra okot adó körülménybekövet-
keztét követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni.

(3) Az adót az önkormányzati adóhatóság határozattal (ki-
vetéssel) állapítja meg.

(4) Az adóévi adót két részletben, az önkormányzati adóha-
tóság határozatánakjogerőre emelkedését követő 15 napon belül,
legkorábban az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell
megfizetni. Ameddig az adóhatóság új határozatot nem ad ki, ad-
dig az adóévben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig a koráb-
ban kiadott határozat szerinti adót kell két részletben megfizetni.

9. §. Az adóból származó bevétel - a 10. §-ban foglaltak ki-
vételével - a települési önkormányzat bevétele.

10. §. A fővárosban az adóból származó bevétel a fővárosi és
a kerületi önkormányzatokat osztottan, a fővárosi és kerületi
forrásmegosztásra vonatkozó jogszabályok alapján illeti meg.

11. §. A település egészére az 1. számú mellékletben foglalt,
a települes besorolásanak és a lakómgatlan fajtájanak megfelelo
éttékhatár középértékét kell települési átlagértéknek tekinteni.
Pilisborosjenő község területén 165 ezer forint/m2.

Szakképzett eladó és pénztáros
munkatársakat keresünk üzleteinkbe.

Urömi Hegy Csemege
Pilisborosjenői Pilis Csemege

Jelentkezés: Berecz Gyula élelmiszer igazgató
2092 Budakeszi Erdő u.4. . Tel. : 23/451-085

www. 7csemege. hu

IIatályba lépteto, átmeneti rendelkezések

13. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) f\z önkormányzatnak a 11. § szerinti rendeletet a 2006.

és 2007. adóévekre vonatkozóan - a 2005. évi értékviszonyokra
figyelemmel - 2006. március 31-ig kell kihirdetnie.

(3) Az adókötelezettségrol szóló bevallást első ízben 2006.
április 30-ig kell benyújtani.

1. számú melléklet a 2005. évi CXXI. törvényhez
Az egyes lakóingatlan-fajták forgalmi értékhatárai (ezer fo-
rint/m2-ben)
14. Pest megye

Megnevezés
Egylakásos Lakás többlaká-

lakóépületben sos épületben, Udülő
lévő lakás egyéb épűletben

100-250
80-220

Megyei jogú város -
Város 100-350 100-300
Község 80-250 80-220

HIRMONDO
. ^..^
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Megnyílt a 7Csemege
Kft. legújabb üzlethelyi-
sége a Bécsi úton. A
szupermarket hatalmas
választékkal és fo-
gyasztóbarát árakkal
várja vásárló't.
Karácsony előtt egy hét-
tel nyitotta meg kapuit a
vásárlók előtt az új 7Cse-
mege üzlethelyiség a Bé-
csi út 314. szám alatt, az
Obudai Temetővel szem-

ben, a volt orosz laktanya
helyén épülő "Óbuda-
Lakókert" területén.

Az üzlet könnyen megkö-
zelíthető a 18-as busz-

szal, az autósok pedig a
Bécsi útról lámpás ke-

resztezödésnél tudnak

behajtani.
A közel 600 négyzetmé-
teres, tágas, légkondicio-
nált üzlethelyiség műsza-
ki és belsőépítészeti ki-
alakítása minden igényt
kielégít, hangulata kelle-
mes élménnyé teszi a vá-
sárlást. A szupermarket
vásárlóinak kényelmét
tovább fokozzák az üzlet-

helyiség előtt kialakított
parkolöhelyek.
A 7Csemege szupermar-
ketben minden megtalál-
ható, ami egy bevásárló-
listán szerepelhet: az
alapellátási cikkek mellett
friss zöldség, gyümölcs
és tőkehús is kapható.
Kiemelésre méltó az üz-

lethelyiségben kialak-ított
exkluzív bor-shop: a szé-
les választék - mely mind
a hazai, mind pedig az
egyre inkább kedvelt kül-
földi borvidékek kínálatát

prezentálja - az ínyencek
igényeit is kielégíti.

Az üzletben működő

Café7 szolgáltatásai
gondoskodnak arról,
hogy a vevők ne csak a
vásárlás miatt látogassa-
nak el a Bécsi útra. A
Café7-ben tea, kávé,

friss pékáru, szendvics-
és salátabár, valamint új-
ság-^s totó-lottó várja a
látogatókat, a shop tehát
kellemes találkozóhely is
egyben.
A magyar tulajdonosok
által 1989-ben alapított
7Csemege Kft. - az új
Bécsi úti üzlethelyiséggel
együtt - jelenleg tizenöt
kiskereskedelmi egysé-
get üzemeltet a főváros
különböző pontjain. A tár-
saság nagy hangsúlyt
fektet az üzletek arcula-

tának egységes kialakf-
tására és a fogyasztók
minőségi szintű kiszolgá-
lására. A 7Csemege üz-
letekben a vásárlók fizet-

hetnek bankkártyával, a
nyitva tartás pedig maxi-

málisan alkalmazkodik a

vevők igényeihez.
A Bécsi úti szupermar-
ket hétfőtől péntekig
7.00 - 20.00, szombaton
7.00 - 18.30, vasárnap
pedig 8.00 - 18.30 kö-
zött várja vásárlóit.
Az üzlethelyiségek min-
den esetben lakóhelyhez
közeli szupermarket jel-
leggel működnek: a hét-
végi nagybevásárláshoz
sem kell tehát a vevők-

nek a városszéli hiper-
marketekhez, diszkon-
tokhoz elutazniuk.
A rendszeresen visszaté-

rő vásárlók megbecsülé-
seként a 7Csemege Kft.
2004-től törzsvásárlói

programot hozott létre,

nielyiiek réven a törzsvá-

sárlói kártyával rendelke-
ző vevőknek - vásárlása-

ik során - a fizetendő

összegből azonnali 3
százalék kedvezményt
biztosítanak.

A 7Csemege Kft. tulajdo-
nosai rendkívül fontosnak

tartják, hogy saját eszkö-
zeikhez mérten anyagilag
támogassák olyan non-
profit szervezetek mun-
káját, melyek elsősorban
a beteg gyermekek érde-
keit képviselik.
,4 Bécsi úti szupermarket
telefonszáma: (06-1)240-
5437. Honlap: wv/w. 7cse-
mege. hu, e-mail: 7cse-
mege @ 7csemege. hu

(X.)
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Méghozzá a sárkányölő kappadokiaié, aki az 5. szá-
zadban a római hadsereg magas rangú katonatisztje volt.
Legyőzte azt a sárkányt, amely a líbiai Silena város közelé-
ben lévő tóban élt, és naponta egy emberéletet követelt.
Vértanúhalála óta ő a német rendek, II. Brandenburgi
Frigyes hattyúrendjének, a kereszteseknek, a lovagoknak,
Oroszország északi részén a Kardtestvéreknek, számos
György-testvériségnek - például a Károly Róbert által ala-
pított Szent György lovagrendnek a patrónusa, többek kö-
zött a vadászegyletek, a bankok, a kórházak, a földműve-
sek és a lóval foglalkozó parasztok védőszentje.

A néphit szerint György napja (április 23. ) a tavasz
kezdete, és ha már előtte kizöldül az erdő, akkor jó aratás
lesz.

Szent György havának második napján Urömben, a
Fő téren ünnepélyes keretek között felavatták sárkányölő
Szent György bronzszobrát, Léderer Tamás pilisboros-
jenői szobrászművész alkotását.

Léderer Tamásnak nem ez az első köztéri szobra. De

a környéken igen. Pilisborosjenőn a római katolikus temp-
lom márványból készült oltára dícséri munkáját. Köztéren
illetve középületben helyett kapott más alkotásait meg-
nézni el kell utazni Székesfehérvárra, Aszófőre, Teke-

nyére, vagy Budapestre. Reményeink szerint talán egyszer
majd az a zenélő gyerekeket megjelenítő alkotása, amely
még csak megrendelőre váró terv, és amelyet a pilisboros-
jenői iskola udvarára szánt - a falunk ékessége lesz. Sár-
kányölő Szent Györgye pedig őrizze a mi falunkat is, az
idevezető út elején.

v

Léderer Tamás. Szent Donát utcai műtemében, alkotás közhen.

Büszkék lehetünk. A Pi-

lisborosjenőn élő művé-
szek közül ismét nagy elis-
merést kapott - ezúttal egy
szmesz.

Március 15-én Kossuth

díjjal értékelték Lukáts An-
dor eddigi munkásságát.

A kaposvári Csiky Gér-
gely színházban kezdte pá-
lyafutását 1972-ben. 1994-
től a budapesti Katona Jó-
zsef színház tagja. 1985-ben
Jászai Mari díjat kapott, az-
tán elnyerte a Filmszemle

legjobb férfialakítása címet,
majd a filmkritikusok B.
Nagy László díját 1992-ben,
Franciaországból egy fílm-
szemlén nyert díjjal tért ha-
za, 1997-ben Erdemes mű-

vész lett. Most pedig a Kos-
suth díj... Szívből gratulá-
lunk. Reméljük, azok a ró-
zsák is megfogantak, ame-
lyeket olyan nagy gonddal
válogatott kisfíával együtt a
minap a Lupa szigeti bejá-
rónál, hogy ékesítsék pilis-
borosjenői háza kertjét.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A Képviselő-testület márciusban
négy ülést tartott, március 3-án, márci-
us 9-én, március 20-án és március 30-
án. A március 3-i ülés határozatképte-
len volt, mivel azt Küller János polgár-
mesterjogellenesen, 4 órával (!) az ülés
kezdete előtt - a déli 13.00 órai kezde-
tű ülést reggel 08. óra 45 perckor (!) -
hívta össze. A március 9-i ülést Küller
János polgármester az Onkormányzat
2006. évi költségvetéséről szóló rende-
let elfogadására hívta össze. A március
9-i ülés is határozatképtelen volt, mivel
a 12 képviselő-testületi tagból csak 4
tag jelent meg. A távollevők közül 7 tag
írásban bejelentette: azért nem mennek
eliaz ülésre, mivel az ülésre Küller Já-
nos polgármester által előterjesztett
költségvetési rendeletről maga Küller
János polgármester az előterjesztésben
azt írta: "a költségvetési rendelet nem
tárgyalható". Az Otv. és az Onkor-
mányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzata szerint a költség\'etési rende-
let-tervezetet a polgármester köteles a
Képviselő-testület elé előterjeszteni. Az
üléstol távol maradók arra kérték

Küller János polgármestert, hogy a
jogszabályoknak megfelelően, a törvé-
nyi határidőn belül olyan költségvetési
rendelettervezetet terjesszen a Kép-
viselő-testület elé, melynek tartalmával
ő maga is egyetért, s amely az o vélemé-
nye szerint tárgyalható. Ne hívjon ösz-
sze addig képviselo-testületi ülést,
amíg tárgyalható költségvetési rendele-
tet nem tud előterjeszteni. Végezze tehát
el a jogszabályok által számára előírt
munkát mind ő, mind az általa irányított
Polgármesteri Hivatal annak érdekében,
hogy a Képviselő-testület a törvényi
határidőig -2006. március 17. - el tudja
fogadni az Onkormányzat 2006. évi költ-
ségvetési rendeletét. Végezze el a jogsza-
bályok álfal számára előírtmunkát mind
o, mind dz általa irányított Polgármesteri
Hivatal annak érdekében is, hogy az On-
kofmányzat és intézményei az állami nor-
matívát megkaphassák. Ugyanis a tör-
vényi határidő - 2006. március 17. - el-
mulasztása az állami normatíva kifize-
tésének felfiiggesztését vonja maga után.
Ily módon az Onkormányzat és intéz-
ményei dolgozóinak fízetése veszélybe
kerülhet.

Ezen veszély elhárítása és a 2006. évi
országgyűlési választások pilisboros-
jenői megtarthatósága miatt dr. Fiák
István képviselő 2006. március 15-én
arra kérte Küller János polgármestert,

hogy legkésőbb 2006. március 20.
napjára hívja össze a Képviselő-tes-
tület ülését. A rendkívüli ülés össze-

hívásának két okátjelölte meg:
. egyrészt az Onkormányzat 2006.

évi költségvetéséröl szóló ren-
deletét legkésőbb 2006. március
17. napján el kell fogadnia a
Képviselő-testületnek ahhoz,
hogy az Onkormányzat állami
finanszírozása ne kerüljön fel-
függesztésre, s az Onkormány-
zat intézményeiben (Polgármes-
teri Hivatal, Altalános Iskola,
Ovoda, Művelődési Ház és
Könyvtár, Missziós Ház) dolgo-
zó 88 köztisztviselő és közalkal-
mazott megkapja áprilisban a fi-
zeteset;

. másrészt a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény ren-
delkezéseit betartva legkésőbb
az országgyűlési képviselők vá-
lasztása - 2006. április 9. - előtt
20 nappal kerüljenek megvá-
lasztásra a Szavazatszámláló Bi-

zottságok tagjai és póttagjai
mindhárom szavazókörben.

A képviselői felhívás hatására
Küller János polgármester 2006.
március 20-ára összehívta a Képvi-
selő-testület ülését. A Képviselő-
testület ezen az ülésén megválasztot-
ta a Szavazatszámláló Bizottságok
tagjait és póttagjait mindhárom sza-
vazókörben az alábbiak szerint:

. I. számú szavazókör:

Tagok: Czigány Ferenc
Kaszap Mária
Gábeli Györgyné

Póttagok: Mocsári József
Puskás Zoltánné

. II. számú szavazókör:

Tagok: Szecsányi Bertalanné
Chovanecz Károlyné
Nagy Jánosné

Póttagok: Kertész János
Veres Gusztávné

* III. számú szavazókör:

Tagok: Tatárné Tóth Júlianna
Badinszki Zsuzsa

'yarmati Istvánné
Póttagok: Sápi Gáborné

Nagy Edina

Tekintettel arra, hogy az Onkor-
mányzat 2006. évi költségvetésérol
szóló rendelet-tervezet annak eloter-

jesztoje - Küller János polgármes-

ter - szerint is ismét tárgyalhatatlan
volt, a Képviselo-testület úgy dön-
tött, hogy a Polgármesteri Hivatal
dolgozza át a rendelet-tervezetet és
Küller János polgármester a Kép-
viselő-testület március 30-i ülésére
tárgyalható tartalommal terjessze
elo.

A március 30-i ülésén a Képvi-
selő-testület hosszas vita után elfo-
gadta az Onkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló rendeletet.
A költségvetési rendelet 2006-ban
298 244 OOO,- Ft-ot biztosít Küller Já-
nos polgármesternek arra, hogy a
Képviselo-testület által eldöntött beru-
háwsokat - Altalános Iskola beruhá-
zás III. ütem (tomaterem és kiszolgáló
helyiségek) megépítése, új Egészségház,
megépítése, afalu útjaira vonatkozó út-
építési ésfelszíni vízelvezetési tervek el-
készíttetése, parképítés, játswtérépítés,
kátyúws, szennyvídtezeléssel kapcsola-
tos bovítési munkálatok, valamint a
2005. évbol áthúwdó beruházások be-
fejezése - végrehajtsa. A köüségvetési
rendelet ezen beruháwsokon felül
2006-ban 14 000 OOO,- Ft-ot biztosít
a Német Kisebbségi Onkormányzat
részére pályázati önrész biztosításá-
ra, a Tájház felújítási és bovítési
munkálatainak folytatásához szük-
séges pályázati pénzek elnyerése ér-
dekében. Az Onkormányzat 2006.
évi költségvetése ezen beruházások
végrehajtása érdekében hosszú lejá-
ratú fejlesztési célú hitelfelvétellel
számol, tekintettel arra, hogy az On-
kormányzat jelenleg meglévő 242
millió Ft mértékű szábad pénzeszkö-
ze nem elegendő a mintegy 390 mil-
lió Ft forráshiány pótlására. A
Képviselő-testület a szigorúbb gaz-
dálkodás és takarékosabb működés

érdekében a Polgármesteri Hivatal
létszámát 2006-ban 18 főről 15 főre

csökkentette, megszüntette a képvi-
selők és bizottsági tagok mobiltele-
fon-költségkeretét. Ezen az ülésén a
Képviselo-testület elfogadta még az
önkormányzati képviselők termé-
szetbeni juttatásának megállapításá-
ról szóló rendeletet. A rendelet ér-

telmében a képviselők és bizottsági
tagok semmiféle tiszteletdíjban nem
részesülnek, kizárólag csak a tö-
megközlekedési költségeiket téríti
az Onkormányzat 2006-ban.

Helyszíni Tudósító
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"Hej óvoda, óvoda az
volt ám a nagy csoda!"

Kiemelten szeretném megköszön-
ni azoknak a szülői közösségi tagok-
nak munkáját akik szabadidejüket
nem sajnálva szervezték, segítették
ennek a rendezvénynek a megvalósí-
tását, lebonyolítását. Nagyon jóleső
érzés az óvoda minden dolgozójá-
nak, hogy ilyen szülői aktivitással és
együtt érzéssel tudunk együtt mű-
ködni. Ezzel a szemlélettel gyerme-
keink személyiségében nem csak
anyagi értelemben hanem lelki vo-
natkozásban is pluszt adunk.

Tisztelettel: Pápai Istvánné
Óvodavezető

"HEJ, ŰVOD , ŰVODA,
DESOKGYEREKJÍRODa"

Nagyon sok munkával, utánajárás-
sal, együttműködéssel, de megcsinál-
tuk az "ovis bált" 2006. március 4-én.
Sajnos azért tevődött március 4. -ére,
mert ezen a napon volt hely a mű-
velődési házban. Mint köztudott még
az óvodában nincs akkora hely, hogy a
szülőkkel együtt közös rendezvényt
lehessen csinálni. Viszont mi szülők
feltétlen ragaszkodtunk ahhoz a se-
gítő szándékhoz, hogy olyan bevétel-
hez jusson az óvoda amiből udvari já-
tékokat lehet vásárolni. A célunk eny-
nyi volt és csak ennyi.

Mivel ez a bál nem csak egy sima
bál volt, még nagyobb értéke volt
mint bármi másnak. Az ovis bált
azért szerveztük, hogy egy kis pénzt
gyűjtsünk a gyerekeknek. Illetve úgy
a gyerekeknek, hogy az összegyult
pénzből Nekik és csakis Nekík sze-
retnénk udvari játékot vásárolni.

Kicsit izgultunk, hogy mennyien
leszünk, mivel még az idő is elrom-
lott Ez viszont senkit nem zavart.
Nem is vettük észre, hogy kint sza-
kadt az eső ill. a hó, mert bent az óvó
nénik olyan meleg hangulatot terem-
tettek. Külön köszönjük az óvó né-
niknek a tartalmasjátszóházat, mely-
lyel minden gyermek figyelmét lekö-
tötték.

Szeretnénk megköszönni Boginak
azt a jó kis táncházat amit minden
gyermek élvezett.

Az idő pedig csak szaladt és mire
vége lett a bálnak mindenki kelleme-
sen elfáradt.

Nagyon szépen köszönjük, hogy
akik ott voltak, és megvásárolták a
belépő-, a ruhatár-, a tombola-, és a
támogatóijegyet ilyen módon is hoz-
zájárultak, hogy minél több része le-
gyen annak az udvari játéknak.

Köszönjük a Polgárőrségnek a
szervezésben való önzetlen segítségét
és felelősségteljes munkáját!

Köszönjük a művelődési ház veze-
tőjének, személyzetének (EDIT NE-
N1) a segítő készségét és kedvességét.

Köszönjük az óvoda vezetőjének,
hogy akadályokat nem ismerve, min-
denben maximálisan támogatott min-
ket.

Persze köszönjük azoknak is akik
ugyan nem jöttek el, és kifogásokat

nem keresve szó nélkül vásároltak tá-

mogatöijegyet.

Akik nem vásároltak támogatói
jegyet, de rájöttek, hogy ez mi]yen
fontos, és nemes feladatra gyűlik,
még vásárolhatnak 1000 forintos
címletekben az óvodában az óvó né-
niknél. Nézzünk magunkba és gon-
doljunk arra, lehet az ön gyermeke,
unokája esetleg ismerőse is ide fog
járni és mennyire jó lesz nekik már
az új játékokon játszani Mindent a
falu egyetlen óvodájáért teszünk me-
lyet a gyerekek iránti hivatásszere-
tet, jó érzés és felelősség tölt ki Ugy
érezzük igazán magunknak az óvo-
dát, ha teszünk érte valamit, hogy
szebb és jobb legyen.

Következő bulinkat a Föld napjá-
ra április 22-ére szervezzük kérem fi-
gyeljék a kiírásokat, plakátokat.

Köszönettel:

. Óvodás GYEREKEK
Szülői Közösség

Kerekes együttes vezetö
Kedves Csaba!

Rendkívül szomorúnak tartom, hogy á november elejétől kért szülői
értekezletet, amelyen a KrJturális bizottság tagjai is részt vehetnek, mind a
mai napig nem hívtad össze.

Azt pedig még szomorúbbnak, hogy szóbeszédből kell megtudnom,
hogy volt a közelmúltban szülői értekezlet, amelyen állítólag két órán ke-
resztül vártatok rám.

Szeretném elmondani, hogy semmiféle meghívót nem kaptam az állí-
tólagos szülői értekezletre. Sem papíralapút, sem telefonos, sem más szó-
beli értesítést sem. Egyébként sem személy szerint engem kellett volna -
ígéretedhez híven - meghívni, hanem a Kulturális bizottságot. Ebben álla-
podtunk meg azon a bizottsági ülésen, ahová nem csak Téged, hanem a
szülőket is vártuk, ám egyedül Te érkeztél.

Sajnálom, hogy a szülők ismételten félre lettek tájékoztatva. Igyek-
szem tájékoztatni őket majd a tényleges állapotról.

Kedves Csaba! Sem a Kulturális bizottság, sem a képviselő-testület nincs
tisztában azzal, hogy a Kerekes táncegyüttes a jövőben milyen formában kí-
ván működni.

Arról is szeretnélek értesíteni, hogy a Kulturális bizottsághoz semmi-
féle kérelem, igény nem érkezett, az együttes életét (anyagi 'helyzetét)
illetően. Ilyen formári a készülő költségvetési rendelet-tervezetben sem lá-
tom sehol szerepelni a Kerekes együttes igényét, ha volt ilyen.

Kedves Csaba! Nem szeretném, ha a rendkívül jól működő Kerekes
táncegyüttes létét bármiféle hangulatkeltésre lehetne felhasználni. Azt
sem szeretném, hogy a Kulturális bizottság és a Kerekes együttes vezetése,
illetve a Kerekes együttes tagjainak szülei között a süketek párbeszéde foly-
na. Éppen ezért kérlek, hogy a november óta általunk kért és általad meg-
ígért szülői értekezlet végre jöjjön létre.

Pilisborosjenő 2006. 03. 22.
Udvözlettel: Varsányi Zsuzsa

Kult. Biz. eln.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

üidám farsang

A Német kisebbségi Onkormány-
zat 2006. február 11-én rendezte a
hagyomány teremtő farsangi bálját a
falu lakói részére.

Perlinger Györgyi a házigazda lá-
zas szervezése minket is magával ra-
ga^dott. Poteczky Imrénével mi is lel-
kesen készítettük jelmezünket és ta-
nultuk műsorszámunkat. A házigaz-
da köszöntőjében kiemelte a farsang
szó jelentését, jelentőségét. Vízke-
reszt január 6. és hamvazószerda kö-
zött eltelt időszak, mely vigadalom
mókás, táncos összejövetelekre ad al-
kalmat. Az ünnepélyes vidám hangu-
latban egymásra találnak a rokonlel-
kek, idegenek ismerkedhetnek, bará-
ti beszélgetésekre ad lehetőséget. A
háziasszony köszöntője után a helyi
német nemzetiségi tánckör nívós
néptáncot mutatott be.

Jelmezünk: "Egyedül nem megy"
(szállóige) ötlet alapján, üzenet. Egy
nadrág szárában én, a másikban Ma-
ri barátnőm. Tréfás, farsangi ének
szövegünk arról szólt, hogy fogjunk
össze és együtt alakítsuk sorsunkat.
Kiemelve a képviselő-testület és a
polgármester úr kívánatos együttmű-
ködését. ELSÖ DÍJAT NYER-
TÜNK!

Köszönjük a szervezőknek, a fí-
gyelmes háziasszonynak, a fergeteges
hangulatot teremtő Pilisvörösvári
Mondschein Együttesnek és a bálozó
családpknak, baráti köröknek a jól si-
került, példaértékű rendezvényt.

Udvözlettel:

Révész Arpádné

yukák
és Apukák!

2006. január 1-től Venesz Ilona
doktornőtől átveszem a gyermek házi-
orvosi praxis működtetési jogát, ezért
szeretnék röviden bemutatkozni.

1991-ben végeztem a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Altalános

Orvostudományi Karán. A diploma
megszerzése után a Madarász utcai
Gyermekkórházban helyezkedtem el.
Alapképzésemet - a kórház szakmai
képzési tervének megfelelően - a kór-
ház osztályain (belgyógyászat, kora-
szülött-csecsemő osztály, sebészet,
fül-orr-gégészet, radiológia, labor),
valamint az integrált szakrendelése-
ken, forgó rendszerben végeztem.

A szakvizsgához szükséges gyer-
mek háziorvosi gyakorlatot Budapest
IV. kerületében szereztem meg.

1996-ban csecsemő- és gyermek-
gyógyászatból eredményes szakvizs-
gát tettem.

A szakvizsgát követően a gyer-
mek-belgyógyászati osztály szakorvo-
saként tevékenykedtem, e mellett
gyermek-diabetológiára specializá-
lódtam.

1999, első gyermekünk születése
óta GYES-en vagyok. Ez idő alatt is
szakmai továbbképzéseken (kong-
resszusok, tanfolyamok) vettem részt
illetve 2004 ősze óta Urömön és
Pilisborosjenőn - Venesz doktornő
helyetteseként - rendelek, így alkal-
mam nyílt sok gyermekkel és szüleik-
kel már megismerkedni.

2005 szeptemberétől Urömön az
iskolaorvosi feladatokat is ellátom.

Kapcsolatom a kórházzal nem sza-
kadt meg, a kórház vezetésével, orvo-
saival fennálló szakmai és baráti vi-

szony révén betegeim számára a sza-
krendelői és kórházi ellátás a Mada-

rász utcai kórházban készséggel biz-
tositott.

^ A'

Rendelési ido:

Hétfő 08. 00-11. 00 Üröm
Kedd 15. 00-18. 00 Pilisborosjenő
Szerda 08. 00-11. 00 Üröm
Csüt. 15.00-18.00 Pilisborosjenő
Péntek 08. 00-11. 00 Üröm

Egészséges rendelés:
Kedd 11. 30-13. 30 Üröm
Szerda 14. 00-16. 00 Pilisborosjenő

Munkám során - a gyermekek és
szülők bizalmát elnyerve - szeretném
megszerzett tudásommal, gyakorla-
tommal betegeim mielőbbi gyógyulá-
sát elősegíteni, egészségüket meg-
önzni.

Tisztelettel: Dr. Kerekes Ildikó
gyermekgyógyász

T^étezta|rtc a T Lskosségőt. 1>R a
Pest EWegyei Kéinésyseprg és

Taztífeíeeftnikai Kft. címe meg>^mtt.

tfée Pesl Megyei KéménysepfS ^
Tűzeléstechnikai Kfí.

öte W11 Biiclapest. Iskola s.
LwfelSzSsí tsisiK

Pf. 84,

Az ebek 2W . wí wsasetts^ eikwi ̂ Msáwk id^mt^sa:

2006. áprüis 24. yo-lQW (Polgármesteri Hiyatal)

2006. 24. 13<-14> éraig (Bécsi nt 71. szám,
Kasza János haza)

Pételtás:
200& májm 2. goö-^oo óraig (PolgArmeKeri Hwata!)

Az ottás dya: 2)00^ Pt/db.
Az oltási könywt mindenki hoaza magávtí.

DtMobwAitíís
állatorvos

 

?§á< l^ss Em s. k.
jegyzö
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Hírűnk a vllágban...

A www. geocaching.hu-ra kattint-
va az alábbi "gyönyörű" képet lát-
hatjuk Pilisborosjenőröl.

Még szerencse, hogy a kép készí-
tője nem járt pl. az Ezüsthegyi út ele-
jén, a Lúcfenyő teret és a Szőlő utcát
összekötő részen, hiszen ott jó ideje,
de nyugodtan írhatom: évek óta au-
tóroncsok díszítik a hatalmas göd-
röktől önmagában is ékes utat. Tisz-
telt Polgármester Ur. Rosszul olvas-
tam volna az ide vonatkozó törvényt,
mely szerint legfeljebb két hét vára-
kozás után el kell szállíttatni az ilyen
járgányokat?

(kt)

Sokan panaszkodnak a faluból -
joggal - hogy hatalmas méretű be-
tonkeverők, óriási teherautók ron-
gálják az amúgy is agyongyötört
útjainkat. Legutóbb a Gárdonyi ut-
cát tették tönkre, letörve még az ott
lakók gondosan ápolt gyümölcsfáit
is. Csobánkánjárva láttam a falu ele-
jén a tiltó táblát: No Camion...
Nálunk miért nem lehet kitiltani a 10
tonnánál nagyobb súlyú autókat?

(gym)

EiőzrrB TÁjAKOzmó
A BBtetórn^éy WdbNatsi

szeríit Piteboresjwfi Kőzség
digiltíls ttrtópe whatóaR 200S.

MiMpban
a Batelmptí Földhivaíalban, Bida-
pest. La|os u. 1@0-1Q2 .

WvgmWtSSÉya
jegyzö

FeOwás
"PflUx>rosi|Ra8 ÖAoraányaato attél a seaes céitől iaáítatva, hcRr a

tózség tafeósságáért. a feözségért péláaaiutató msskássSffsí kifej^ szeaél^d
tevéteB ységet elisaaegR, oáaado és weátsésy&s életatet a tízésgég etó

péláaképffl áítítsa és Ewmtot> utőtoor ís gí^oEöÍEftss^. '*, 1^I§9§.
(VIII. 27. ) szásaé heiyi wadeletbea ateptotta a PíasborosleaS Ofe^oigéa
tttaaeíö cftBet.

"A  ba aáaaányozésára jwasistöt tetet

- öaltoftaáayzatí képvíselő,
az oiAoa'afayaí áQaaáö vagy isáeigtoaes teottssga,

- báTaeiy effess&st és szemzet.
tmrmly StSgáaszeiaéfy."

fctkfeáwal ferdtriaBk a tísossághoz, hogy smsssy^en v@!esiéay ]E
swütí él a fakwlcbaa olysa szanfly, aki a ifeatietoéri Ősszsfo^laltak^k
Biegijetei és aéltó a títttatotő eiiia vfeelésére égy tegyeaek javasfatot

A javasteíöt frásbaa és afapos ÍBáeüfaal a poiigte>slerBél kRN
beterj:esztoai áprMts 3R-ig.

Z ÖN HELYE
Az Urömi Közösségi Ház az Urömi Színházi Esték produkcióinak támogatására

ECÉNÁSISZÉKEKET
értékesít.

A MECENASI SZEKEK tulajdonosai névvel feliratozott rendezői székben foglalhatnak
helyet előadásainkon, valamint a Színházi Estékre vonatkozó minden reklám

megjelenési formán támogatóként feltűntetésre kerülnek.
Ezen felül részt vehetnek a következő színházi évad műsortervének összeállításában.

^ MECÉNÁSI SZÉKára: 50. 000 Ft-tól
(A mecénási támogatásról számlát állítunk ki.)

Erdeklödés és jelentkezés: Közösségi Ház
Személyesen, vagy az 550-013 telefonszámon.

iorvosok ^jszakai ügyeleti beosztása
Ejsukai figyeiieit: NappaU ̂ yeiet:
Etíe \& őrftől Oi-ora: '356-224, 351-286
Rfiggel S oráig Orrosi rgaáelo

PNist3WOs|<aő 33é"308. 336. 187
Orwsi reiwteto

280& 15. JDr. Oeteacsér '&atás 2005. m^m
16. Dr. Ko^ács Lwe&te
17. Dr. FRbér Bsztor
18. Dr. Fehár Esztei
IS. Dr. GteteB csér
ffl. Dr. Pelaér Eszter
Zl. Dr. GsálOabrtena
21 Dr. Oaé! Gaba-Ma
23. Dr. Gaál Gahriefla
24. Dr. Kwács í^evwtó
25. Dr. F'ehér Eszte
26. Dr. Oeteacsér Thiaás
27. Dr. Föbér &5ztRr
28. Dr. Oyiaiesi Zofc&a
29. Dr. Kovács Lwmte
30. Dr. Ko^ács Lswafe

OE. Wiér &21cr Dr. KovAes Lewate
Örem, Kwéi^ u.. 32. Öa-ein, Howéd wx 34.
.&L: é6-3t^5-22-@47 TU.: W.30-4S-35-324
Dr. Gaál Oariels Dr. Kw&cs Gabot
Orom, R&écri R titea 88. Wai, Dokter Btca 21.
Tfcl, : 06-7C-94^)S-919 W.: Ő6-3>-W-27.055

Hctwgi Sgyqlet:
Smaabat yeg^ei 8 ératót
Hétl&reggeiSör&ig

s. 01. Dr. PAér Eszfter
02. Dr. Wiér iB^ter
03. DF. Kovács Gábor
04. Dr. Pfekér Bszíer
05. Dr. Gpiaesi Zohan
06. Dr. Kovács Lewrte
07. Dr. Waér Eszw
W. Ür. ííovfes Lewate
W. Dr. Fehér Bszter
10. Dr. Kwfcs Gá&ör
ll. ür. Pe&érBszter
12. Dr. GywesÍ Zokáa
13. DT. FfeMr físztsr
14. Dr. Fchér Bsztar
15. ür. Korócs Lweato

Dr. Geleaesér Taaaás
Uttea, Dotaor titca 21.
>U. :<>-30->-0>-772
Dr. GpBtesi ZoftáB
I'@irt>efBos|ieaS, Mzsa u 15.
%!. : 06-2e->-@2-<tS3

Első vezetői engedély 4000 Ft illeték MAK csekken

MAK=Magyar Allamkincstár

Csere

U^abb kategória bejegyzése, azaz
kategóriabővítés

4000- Ft illeték
1500 Ft 62 év felett, valamint ha a vezetői

engedély 1 évre, vagy annál rövidebb időre
szól

4000- Ft illeték

ók i ó és az ügyintézés ő
(http://okmanyiroda. pilisvorosvar. hu)

Vezetoi engedély, azazjogosítvány ügyintézése
Aa UgytaNÉfeésIm szUfeség^ SrattA

. Közlekedési Felügyelet által kiadott vissza-
igazolás

. Orvosi alkalmassági vélemény

. Ervényes magyar személyi igazolvány. vagy
érvényes magyar útlevél

. Lakcímkártya

. Születési és házassági anyakönyvi kivonat ;

. Előző vezetői engedély

. Orvosi alkalmassági vélemény

. Ervényes magyar személyi igazolvány vagy
érvényes magyar útlevél

. Születési és házassági anyakönyvi kivonat

. Lakcímkártya

. A Közlekedési Felügyelet által kiadott
vizsgaigazolás

. Orvosi alkalmassági vélemény

. Ervényes magyar személyi igazolvány vagy
érvényes magyar útlevél

. Lakcímkártya

. Szükség esetén vezetői engedély

. Születési és házassági anyakönyvi kivonat

. Orvosi alkalmassági vélemény

. Ervényes magyar személyi igazolvány vagy
érvényes magyar útlevél

. Lakcímkártya

. Születési és házassági anyakönyvi kivonat
Felhívjuk figyelmét, ha vezetői engedétye pótlását
kéri annak elvesztése miatt, akkor a jegyzőkönyv
felvételére irodánkban kerül sor. Lopás esetén a
rendőrségi j'egyzőkönyvet hozza magával!
. Ervényes magyar vezetői engedély
. Lakcímkártya
. Ervényes magyar személyi igazolvány vagy

érvényes magyar útlevél
"B kategóriám érvényes nemzetközi vezetői engedély
igénylése esetében a 18. életév betöltése szükséges
. A külföldi vezetői engedély és annak hiteles

fordítása

. Legalább 6 hónapig érvényes magyar
tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány

. Magyar orvosi alkalmassági vélemény

. Lakcímkártya

A Pilisvörösvári Okmányiroda a Béke u. 26. szám alatt található. Telefonon elérhetó'a következo swmokon:
330-217 - Fax, 530-680: Tagscherer Nikolett - gépjármű ügyintéző, 530-681: Berényi Orsolya - személyi igazolvány, űgyfélkapu,
530-682: Olláryné Sági Gabriella - lakcímkártya, 530-683: Czira Lászlóné - vállalkozói igazolvány, 530-684: Gáspárné Farkasi Katalin
- gépjármű ügyintéző, 530-685: Szűcs Gáborné, Ruzsa Anett irodavezető - hatósági gépjármű ügyintéző, 530-686: Tardi Krisztina -
útlevél ügyintéző, 530-687: Wenczl Zsuzsanna - gépjármű ügyintéző (kereskedők), 530-688: Szilágyi Gizella - vezetői engedély,
jogosítvány hatósági ügyintéző parkolási igazolvány ügyintéző

Pótlás elvesztés, lopás, vagy
megsemmisülés esetén

4000- Ft illeték

Nemzetközi vezetői engedély
(csak magyar vezetői engedéllyel
érvényes!)

Külföldi vezetői engedély
honosítása

1500- Ft szolgáltatási díj
önkormányzati csekken

4000- szolgáltatási díj
önkormányzati csekken

Internet: http://pilisvorosvar.hu/lakossagi/ugyintezes_okmanyiroda.htm., vagy http://okmanyiroda.pilisvorosvar.hu

16.00-18.00 óráig (csak telefonon bejelentkezettek részére!)

13. 00-16. 00 óráig

Ügyfélfogadási rend: Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Péntek:

13.00-16.00 óráig
08.30-11. 30 óráig
08.30-11.30 óráig
08.30-11.30 óráig

A sorszámosztó gép félfogadási idő előtt '/z órával indul, és fél órával előtte áll le. Információs hívószolgálat: 189-es kékszám.
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Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
2/2006. (IV. 20.) Kt. rendelete
az önkormányzati képviselők

természetbeni juttatásának megállapításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosí-
tott 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdése, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéséröl és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szólé 1994. évi
LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésének felhatalmazása alap-
ján az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
A képviselő-testület a képviselők és a bizottság nem

képviselő testületi tagját természetbeni juttatásban része-
síti a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító
bérlettel, amely a képviselő és a bizottság nem képviselő
tagjának választása szerint pénzben is kifizethető.

A természetben juttatás mértéke a 2006. év január1-
jétől érvényben lévő, a tömegközlekedési eszközre szóló
teljes bérieti költség.

2.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a ren-

delet rendelkezéseit 2006. január 1-től kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a

1/2005. (II. 28. ) Kt. rendelet hatályát veszti.

Pilisborosjenő, 2006. március 28.

KüllerJános s. k.
polgármester

Vargáné Vass Eva s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületénelí

4/2006. (TV. 20. ) Kt. rendelete
az élelmezési normákról és térítési díjakról

(egységes szerkezetben a 23/2005. (XI. 11. ) Kt. rendekttel)

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásről
szóló 1997. évi XXXI. tv. IV. fejezet 18. §-a, valamint a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési dí-
járól szóló 29/1993. (II. 27. ) Korm. rendelet alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

l.§

Norma meghatározása

(1) Német Nemzetíségi Kétnyelvű Ovoda esetében

Napi háromszori étkezés
237, - Ft/fő/nap (206, 08+30, 92 ÁFA)

Ebéd 154,-Ft/fő/nap (133,91+20,09 ÁFA)
Tízórai 47,-Ft/fő/nap (40,087+6,913 ÁFA)
Uzsonna 36, -Ft/fő/nap (31, 30+4, 7 ÁFA)
Felnőtt étkezés 264, - Ft/fő/nap (229, 56+34, 44 ÁFA)

(2) Német Nemzetiségi Altalános ésAlapfokú Művésze-
ti Iskola esetében:

Napi háromszori
étkezés 317, 4 Ft/fő/nap (276+41, 4 ÁFA)

Ebéd 198,95 Ft/fő/nap (173+25, 95 ÁFA)
Tízórai 72,45 Ft/fő/nap (63+9,45 AFA)
Uzsonna 46, - Ft/fő/nap (40+6 AFA)
Felnőtt étkezés 221, 7 Ft/fő/nap (192 + 29,70 ÁFA)

(3) Pilisborosjenő Község Onkonnányzat Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ

Szociális ebéd 219,52 Ft/fő/nap (196+23, 52 ÁFA)

2.§
Térítési díj meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda esetében

Napi háromszori
étkezés 256, -Ft/fő/nap (222, 60+33,40 AFA)

Ebéd 166, -Ft/fő/nap (144, 35+28, 31 AFA)
Reggeli+ebéd 217, - Ft/fő/nap (186,96+28,31 AFA)
Felnőtt+vendég 530, - Ft/fő/nap (460, 87+69, 13 AFA)

(2) Német Nemzetiségi Altalános ésAlapfokú Művésze-
ft' Iskola esetében:

Napi háromszori
étkezés 486,-Ft/fő/nap (422,6087+63,3913 AFA)

Ebéd 297, - Ft/fő/nap (258,2609+38,7391 ÁFA)
Felnőtt 530, -Ft/fő/nap (460, 87+69, 13 AFA)

(3) Pilisborosjenő Község Onkormányzat Missziós Ház
Alapszolgáltalási Központ

Szociális ebéd 389, - Ft/fő/nap (338, 2608+50, 7392 ÁFA)
Felnőtt dolgozó 530, - Ft/fő/nap (460, 87+69, 13 ÁFA)

3.§
(1) E rendelet 1. §-ban megállapított normákat 2006.

január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2. §-ban megállapított térítési díjakat

2006. május 1-jétől kell alkalmazni.

Küller János s. k.
polgármester

Vargáné Vass Eva s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselo-testületének

5/2006. (TV. 20. ) rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemu vízmubol
síolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról,

a díjalkalmazás feltételeiról
szóló 1/2006. (III. 9.) rendelettel módosított
2/2005. (II. 28.) Kt. rendelet módosításáről

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az árak megálla-

pításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekez-
désében és a 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg csatornamu használatáért
fizetendő díjakról és a díjalkalmazás feltételeiről, az ön-
kormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott
ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fízetendő
díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló
2/2005. (II. 28. ) Kt. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:

l.§

(1) A rendelet 1. számú mellékletének 2. és 3. pontja
az alábbiak szerint módosul:

"2. csatomaszolgáltatás díja 250 Ft/m3+15%AFA;
a lakossági fogyasztók részére 8%-os kedvezményt bizto-

sít: csatomaszqlgáltatás díja lakossági fogyasztó esetében 230
Ft/m3+15%ÁFA

"3. A vízterhelési díj:
egységesen minden fogyasztóra5,50 Ft/m3+15 % AFA"

2.§

(1) Ez a rendel^t 2006. május 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát

veszti az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatá-
ért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás fel-
tételeiröl szóló 2/2005. (II. 28.) rendelet módosításáról
szóló 1/2006. (III. 9.) számú helyi rendelet.

Küller János s. k.
polgármester

Var^áné Vass Eva s. k.
jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

6/2006. (IV 20.) Kt. sz. rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló 20/2003. (XII. 15), 12/2004. (III. 15),
24/2004. (IV. 06), 29/2004. (V. 15),

40/2004. fVIII. 15) és az 5/2005. (III. 15) Kt.
rendelettel módosított

14/2003. (VIL 15) Kt. rendelet mődosításáról

l.§

A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. §. Az időskorúak járadéka ügyében a hatáskör gya-
korlója a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

2.§
A R. 16-19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló
személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ré-
szére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2) Az ápolási díj iránti kérelmek elbírálását a Képvi-
selő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra m-
házza át.

(3) Az ápolási díjra jogosultak körét, a jogosultság
feltételeit és a támogatás mértékét a Szt. 40-44. §-ai és e
rendelet határqzzák meg.

17. § (1) Apolási díj állapítható meg a Szt. 41. § )1)
bekezdésén túl annak a hozzátartozónak is, aki 18. életév-
ét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi, feltéve hogy az ápoló családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kor legkisebb összegének 150%-át.

(2) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80-150%-áig terjedő
összegben állapítható meg.

(3) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénz-
ellátásban részesülő jogosult esetén a (2) bekezdés szerin-
ti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendsze-
res pénzellátás havi összegének különbözete.

18. § (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelem-
hez csatolni kell e rendelet 3-6. §-án túlmenően a házior-
vos:

a) igazolását arról, hogy az ápolt
aa) súlyosan fogyatékos, vagy
ab) tartósan beteg.

b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt ál-
landó és tartós gondozásra szorul.

(2) A háziorvos az (1) bekezdés a) pontjában foglalt
igazolást

a) az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bi-
zottságának szakvéleménye, vagy

b) a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy
c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény

vagy területileg illetékes szakrendelő intézet
szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás
alapján állítja ki.

19. § (1) nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó a
Szt. 42. § rendelkezései esetében.

(2) Az ápolási díjat meg kell szüntetni, ha:
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást

már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem

teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot ki-

záró körülmény következik be.
(3) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségé-

nek teljesítését a házi segítségnyújtást végző Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ félévente ellenőrzi, az ellenőr-
zés eredményét írásban továbbítja a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottságnak.

(4) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj fo-
lyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó
napjával kell megszüntetni.

(5) az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogo-
sultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer fe-
lülvizsgálja.

(6) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgála-
ti időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az el-
látás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság
esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett.

3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Küller János s. k.
polgármester

Vargáné Vass Eva s. k.
jegyző
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

7/2006. (IV. 20.) Kt. sz. rendelete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. tv. végrehajtásának helyi
szabályairól szóló

41/2004. (VIII. 15), 4/2005. (II. 28) Kt. rendelettel
módosított 13/2004. (II. 15.) Kt. rendelet

módosításáról

l.§
R. 1. § (1) bekezdése (....az önkormányzat által bizto-

sított rendszeres...) kiegészül az alábbi szövegrésszel:
"gyermekvédelmi kedvezmény".

2.§

R 1. § (2) bekezdése IA rendszeres.... / kiegészül az
alábbi szövegrésszel: "gyermekvédelmi kedvezmény"

3.§

R. 4. § (1) bekezdése /A rendszeres..../ kiegészül az
alábbi szövegrésszel: "gyermekvédelmi kedvezmény"

4.§

R. 4. § (2) bekezdése (A rendszeres....) kiegészül az
alábbi szövegrésszel: "gyermekvédelmi kedvezmény".

5.§
R. 4. § (5) bekezdés: A rendszeres gyermekvédelmi tá-

mogatás szövegrész helyébe a "A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény" szövegrész kerül.

6.§

R 5. § (3) bekezdése f) pontja hatályát veszti.

lép:

7.§

R. 9. §-t megelőző alcím helyébe a következő alcím

"Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény"

8.§

R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés iép:

9. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás
ügyében a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell be-
nyújtani.

10. §

R. 9. § (2)-(12) bekezdése hatályát veszti.

11. §

III. fejezete előtt a 9/A §-sal és alcímmel egészül ki:

Kiegészicő gyermekvédelmi támogatás.

9/A. § A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti
a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.

12. §

R. 2. sz. melléklet (1)-(2) és (8) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

1. A bölcsődés, óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendsze-

res gyerekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-
mek után az intézményi díj 100%-át kell kedvez-
ményként biztosítani.

2. Az 1-es pont alá nem tartozó, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő gyermek és ta-
nuló után az intézményi térítési díj további 50%-át
kedvezményt kell biztosítani.

8. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermek
egyéni rászorultsága alapján további gyermeken-
kénti kedvezményt állapíthat meg.

13. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba

Küller János s. k.
polgármester

( -

Vargáné Vass Eva s. k.
jegyzö
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A K.épviselő-testület áprilisban két
ülést tartott, április 6-án és április 27-én.
Az április 6-i iilésén a Képviselő-testület
elfogadta az elclmezési normákról és té-
rítés'i díjakról szóló 3/2005. (II. 28. ) Kt.
rendeletet, valamint az önkormányzati
tulajdonú közüzemű vízműből szolgálta-
tott ivóvízert, a köziizemi csatornamű

használatáért fizetendő díjak megállapí-
tásáról, a díjalkalmazás feltételeiról szóló
2/2005. (II. 28. ) Kt. rendelet módosítását.
A Képviselő-testülct a Pest Megyei Közi-
gazgatási Hivatal törvényességi észrevé-
telét elfogadva felkérte a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre ter-
jessze elő az egyes helyi közszolgáltatá-
sok kötelező igénybevételéről szóló
4/1998. (IV. 23. ) Kt. rendelet módosítását
annak érdekében, hogy megváltozzon a
szemétszállítás jelenleg jogellenes rend-
szere, s ezt követoen a szolgáltatást
igénybe vevők közvetlenül a szolgáltató-
val lépjenekjogviszonyba, és közvetlenül
a szolgáltatonak, s ne a szolgáltatást
nem végzo Onkormányzatnak fizessék a
szemétszállítás díját. A Képviselő-testü-
let módosította a szociális igazgatásról
szóló 14/2003. (VII. 15. ) Kt. rendeletet,
valamint a g^'ermekek védelméről szóló
13/2004. (II. 15. ) Kt. rendeletet. A Képvi-
selő-testület elfogadta a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatot működtető
Klinger Magdolna vállalkozási szerződé-
sének módosítását, valamint a Fehér Ke-
reszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú

Egyesület 2006. évre vonatkozó ellátási
szerződését.

A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy az Onkormányzat részt vesz a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Rt. Altal meghirde-

tett "Sikeres Magyarországért" On-
kormányzati Iní'rastruktúrafejlesztési
Mitelprogramban. A Képviselo-
testület az alábbi fejlesztési célokat
jelölte meg azzal, hogy a fejlesztési
célok megvalósításához szükséges hi-
telfelvételre közbeszerzési eljárást ír
ki:

. Felszíni vízelvezetés - útépítés,
becsült értéke: 3 milliárd forint;

. Egészségház kivitelezési és Tuz-
oltószertár bontási munkái, be-
csült értéke: 71 millió forint;

. Altalános Iskola buvítésének
(tomaterem és kiszolgáló helyisé-
gek) kivitelezési munkái, becsült
értéke: 120 millió forint;

. Polgármesteri Hivatal építése,
becsült értéke: 90 millió forint;

. Ovoda építése, becsült értéke:
150 millió forint;

. Művelodési Ház felújítása, be-
csült értéke: 30 millió forint;

. Altalános Iskola régi épületének
felújítása, becsült értéke: 80 mil-
lió forint;

* Játszótér építése, becsült értéke:
10 millió forint.

A Képviselő-testület elfogadta a
Protegé Consulting Kft. megbízási
szerződését az önkormányzati infra-
strukturális fejlesztéshez szükséges hi-
telfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás
lebonyolításában való szakértői, illetve
tanácsadói közreműködésre, s egyattal
felhatalmazta Küller János polgármes-
tert a szerződés aláírására. A Képvise-
lő-testület elfogadta a 2006. évi mun-
katervét, és elfogadta a Junior Rt szer-
ződését. Tájékoztató hangzott el a

Hírmondó 2005. évi kifizctetlen szám-
láiról, a Zeneiskola 2005. évi szakértői
felülvizsgálatának mindezidáig kifi/e-
tetlen számlájáról, az Allami Számvc-
vőszékhez küldött jegyzői nyilatkozat-
ról, valamint az önkormányzat Intóz-
kedési tervének végrchajtásaról.

A Képviselő-testület az április 27. -Í
rendcs ülésén megalkotta és elfogadta
a 2006. évi költségvetési rendeletet. A
2005. évi zárszámadási rendelettetvc-

zetet nem tudta tárgyalni, mivel nem
készült el a hivatal előterjesztése. A
Közbeszerzési Bizottság javaslatárj ;i
Képviselő-testület módosította u köz-
beszerzési eljárások ajánlattételi, vula-
mint eredményhirdetési határidőit an-
nak következtében, hogy a polgármes-
ter úr mindeddig nem jelentette meg
Pilisborosjenő közbeszerzési kiírásait,
és annak reményében, hogy most vég-
re azonnal megjelenteti a közbeszer-
zési értesítőben azokat. A képviselő-
testület határozott arról, hogy a Mária
u. 13. számú ingatlan értékesítése ér-
dekében új szerződést kell készíteni.
Határozott továbbá a játszótér kör-
nyékének belterületbe vonásáról, a
Malomdulő területén a transzformá-

torok elhelyezéséről, a pilisborosjenői
digitális alaptérkép földhivatali beve-
zetéséről. A képviselő-testület mege-
rősítette korábbi határozatát a hivatali

létszámkeret 15 főben való megszabá-
sáról. Tájékoztató hangzott el a hiva-
talban történt belső ellenőrzésről, a
csatornakötések ellenőrzéséről, ós a
beérkezett óvodavezetői pályáza-
tokról.

Helvszíni Tudósító

rogprevencíö
Az idei iskolai drogprevenciós munkához külső szakem-

bert kértünk fel. Aprilis 6-án az egészség világnapja alkal-
mából a t'első tagozatosok a Művelősedi Ház nagytermé-
ben gyűltek össze. Klobusitzky György, a Rendőrtiszti Fő-
iskola tanára meglepte a gyerckeket. Fergeteges előadásá-
ban képck, hangok, fények és l'üst telte még érzékleteseb-
bé az clmondottakat. Az cdclig unalomig ismétell riogatá-
sok helyctt cgy aprólókos részlctessóggel kidolgozott, a
gyerekek életkorát órdeklődósét is figyelembevevő előa-
dást hallhattunk. A két óra úgy repült el, hogy a tanulók
végig aktívan vettek részt az előadásban. Az clőadó nagyon
jó véleménnyel volt iskolánk tanulóiról, szívesen dolgozna
velük niáskdr is.

Köszöiiet a Nebuló Alapílványnak és támogatóinak, va-
lamint Rácz Istvánnak (Uröm!), nélkülük nem tudtukvol-
na ezt a színvonalas programot elhozni a diákjainknak.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Küller János polgármester klváló munkájának ísea ünnepén -

Ebbcn az évben a munka ünnepén, azaz 2006. május 1. nap-
ján Szcrkesztőségünk külön köszönti Küller János polgármes-
ter urat abból az alkalomból, hogy állhatatos és kitartó mun-
kájával sikerült megakadályoznia azt, liogy 2006-ban új Egész-
ségház és Tornaterem épüljön Pilisborosjenő községben.

A falu egész lakossága nevében köszönjük Onnek ezt pol-
gármester úr!

De mit is köszönünk Onnek polgármester úr? Mynkájának
méltatása során idézzük fel a történéseket, hisz On a 2006.
január 26-tól 2006. áprílis 27-ig tartó állhatatos és kitartó
munkájával elérte, hogy 2006. évben új Egészségház és Tomate-
rem ne épülhessenfalunkhan.

Lapunk megjelenésekor - 2006. május 15. - Küiler János
polgármester éppen 709 napja nem hajtja végre a Képviselő-
testület 2006. január 26-án meghozott 12/2006. (I. 26. ) Kt.
határozatát. Ezen határozatban a Képviselő-testület felhatal-
mazta Küller János polgármestert arra, hogy azAltalános Iskola
bővítésének (beruházás III. ütem: Tornaterem és kiszolgáló he-
lyiségek építése) kivitelezési munkái, valamint az új Egészségház
kivitelezési és a Tüzoltószertár bontási munkái tárgyában a
Képviselő-testület által egyhangúan - vagyis Küller János polgár-
mester által is (!) - elfogadott közbeszerzési ajánlati dokumentá-
ciókat a Közbeszenési Ertesítőben jelentesse meg.

A 2006. január 26-án elfogadott közbeszerzési ajánlati
dokumentációk szerint:

. az új Tornaterem építési munkáit 2006. május 10-én kel-
lett volna megkezdenie a közbeszerzési eljárás során
győztesként kikerülő pályázónak és 2006. november 15-
én kellett volna befejeznie;

. az új Egészségház építési munkáit 2006. május 10-én kel-
lett volna megkezdenie a közbeszerzési eljárás során
győztesként kikerűlő pályázónak és 2006. november 30-
án kellett volna befejeznie.

Mivel azonban On, Küller János polgármester úr e két közbe-
szerzési kiírást a Képviselő-testület 2006. január 26-i döntésével
szemben mind a mai napig nem jelentette meg a Közbeszerzési
Erlesítőben, ezért a közbeszerzési pályázatok még meg sem kez-
dődhettek, vagyis a 2006. május I0-i munkakezdések és a 2006.
november 15-i, illetve november 30-i befejezések Onnek köszön-
hetőcn elleheletlenültek mind az új Tomaterem, mind az új
Egészségház lekintctében.

Ezt a tarthatatlan helyzetct látva, az Onkormányzat Köz-
beszcrzési Bizottsága azt javasolta a Képviselő-testülctnek,
hogy mind az új Tornaterem, mind az új Egészsógház tekinte-
tcben a munka megkezdésének határidejét 2006. augusztus
07., míg a munka befejezését 2007. április 30. határidőben ál-
lapítsa mcg, s ezzel módosítsa az általa már 2006. január 26-
án clfogadott közbeszerzési ajánlati dokumcntációt. ̂ l Képvi-
selő-testiilet clfogadta a Közheszerzési Bizottság javaslatát és
mind uz új Tornatercm, mind az új Effészségház tekintetében a
munku mcgkezdcsénck határidejét 2006. auguszlits 07., míy, a
munka befcjczéset 20(17. áprílis 30. határidőben állapüotta meg,
s ezzel inódosítottu az áltula már 2006. január 26-án elfogadott
közbcszciT.ési ajánlati dokumentációt.

Gratulálunk Küller úr!

Onnc. k sikcrüll u már-már lehctetle. n: a Kepvisclő-testület által
2006. junuár 26-án efyhangú (!) szavazással elfogadott új Tor-
naterem cs új Ei^észsé^ház heruházás Onnek köszönhetoen most
már c^észen biztosan m'm készül e. l 2006-han, caak - It'gjubb
i'snben - 2007. évben. Egyúttal engedje meg, hogy a munka ün-

nepén a fahi egész lako<iságának nevéhen kitiintessük a "Munka
Kerübje cimme. iseje uTSöguneTegcszxéggel! További mun-
kájához - az őszi választa.wkig - sok sikert éfi kitartást kívánunk!

Nefeledje, sok munku vármég Onrr. Mundátumánakőszile-
jártáig mcg kell még akadályoznia az aláhhiakat:

. afalu útjaira vonatkozó útépítési ésfelszíni vízelvezetesi ter-
vck elkészíttetésc,

. parképítés,

. játszóterepite. 's,

. kátyúzás,

. szennyvízkezeléssel kapcsolatos bővítési munkálatok,

. valamint a 2005. évből álhúzódó be. ruházások befejezése -
végrehajtsa.

A Képviselő-testület 2006-ban mintegy 300 000 OOO,- Ft-ot
biztosított Onnek ezen feladatok elvégzcsére, ezért további állha-
tatos és következetesen szívós munkára lesz szüksége ahhoz,
hogy mindezen beruházásokat megakadályozza.

Kitartásában, következetességéhen és csalhatatlan értékítéle-
tében bízva, maradunk tisztelettel:

Pilisborosjenő, 2006. május 01.
Szerkesztőség

Má|UiS 1-én) Wtés ébreszto wk tís felitialíbaa.
Neu Mgy Mr - goadolhatmdí - aegszofctak már az
tttófebi évek zeoés iaa(us else^éít, Az idei azonbaii
mas és u|szenS volt, hiszea lieai "meghívott" zeiié-
szek játszottak, haitem zeneiskolánk líanitai-azeiie-
kara. Bzeket a kis muzsikusokat miadenkinek látmi és
MIaai keMett volna... Korán reggel - metsző hideg
széibea (aznap nagyon hideg volt) lelkesen, kitartÓM
zeaéltek reggel 7-től 8 óraig.

(Köszönet a polgármestemek a forró teáért) A kts
BBüZsíkBSok több helyszínen újra és újra eljátszottéls,
t8R&rök vezényletével a darabokat.

Söszönet a kis muzsikusoknak:
Neines Réka
Aczél Sára
CsiszárJulianna

Gyarmati Zsófía
Szabó Márta
Bihaly Aron
Sántha Konrád
Kelen Domokos
Kovács Tihamér

fuvola
fuvola
klarinét
klarinét
ktarinét
tronibita
trombita
ütö

tenorkürt
Tanánik: Dnlowschiák Csaba.

Bíztosan nem csak én, hanem mások is nagyoa
Örühtétik ha ők így együtt maradnának és soteszor
hallhatnánk még .zenélésük&t.

Gratulálok a zeneiskoia vezetűségénck és tanárai-
tiak mert a kis kamarazenekar megszervezése kitünő
ötfet voit.

Tbvábbi süíemket fcwáitök mitBka|iikhoz.

^wácsMátW
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Megemlékezés a 60 évvel
ezelőtti kitelepítésre

Bcnsöségcs iinnepséget rendezctt a
falu akkori lakossága 75%-át érintő,
60 éwel czelőtti kitelcpítésre emlékez-
ve a Német Kisebbségi Onkomiányzat
április 29-én 15. 00 órakor a Polgár-
mesteri Hivatal elötti emlékmunél. A
Perlinger Györgyi által vezetett ren-
dezv'ényeii vendégként résztvettek né-
hány környező község kisebbségi ön-
kormányzatának képviselői is. Az em-
lékmíivet. a ha omán okat követv'e

megkoszorúxták a vendégek mellett a
Tielyi nemet kiseöösegi on ormanyzat,
a Polgármesteri Hivatal, a Magyar
Dalkör, a Német Dalkör és a Tűzoltó
Egyesület képviselői. Az ünnepi be-
szédet magyaml és németül Szegedi
Ferenc, a kisebbségi önkormányzat el-
nöke tartotta. Színesítette az eseményt
a Német Kisebbségi Altalános Iskola
szépen szavaló és zenélő csoportja,
amelyet Taskovics Zsuzsa tanárnő és
Jávor Csaba tanár úr készített fel.

Az ünnepséget követően a tragikus
eseményt átérzők többsége részvett a
templomunkban tartott szentmisén.
Antal atya szentbeszédében feleleve-
nítette a háború borzalmait, igazságta-
lanságait, amelyek közül az ártatlan
emberek e/reinek elií/ését, csaláclok

szétszakítását sem szabad soha elfelej-
tenünk.

Megnyitottuk a Pilis egyik
legszebb tájházát

Alig több, mint három éwel ezelőtt
nyílt meg az a lehetőség, hogy a több
évszázados helyi német-sváb kultúra
hagyományait őrző tárgyaknak, bercn-
cle/éseknek méltó helyet találjunk. Kgy
nagylelkű ndományozó csal;íd állal lib'-
tosított ingatlanalapra épiilve a Köz-
ségi Onkormányzat is minden lehet-
ségus eszközt biztosított alih<jz, liogy az

álom valóra váljon; a falu egyik
legrégebbi háxában április 29-cn inc^-
nyílt a német neimetiscgi tájház. A táj-
ház fejlesztés eddigi fázisának építési
költségei a falu költségvetését nem
érintették, az önkomuínvzat clőfínan-
szíruzott és garanciákat biztosított. a
jövöben a közösségi funkciók bővülé-
sével azonban a pályázati források mcl-
lett reális, de közvetett módon meg-
térülő önkormányzali eszközökre is
szükség lesz. A tájház kiinduló ponlja
lehet a község idegenforgalmi fejlesz-
tési koncepciójának, felértékeli falun-
kat és fokozza turisztikai vonzerejét.

A több közös tiilajdonos kivásárlá-
sával csak apró lépésekben tudtuk a
fcjlesztést megvalósítani. A jogi meg-
oldást megtalálva először a jobboldali
épületszárnyat alakítottuk át, ebben
találhatóak azok az eredeti stílusban
kialakított és tárgyakkal berendezett
lakóhelységek, amelyek a múzeumi
jelleget, hátteret alkotják.

Az alaphelységek kialakítása után
az udvar következett, a két régi boros-
pince teljes rekonstrukciója mellett
egy gyönyöru, színházi előadásokra is
alkalmas fedett szabadtéri színpadot
építettek hozzáértő, szorgos kezek.

Az eseményt az égiek is kegyeikbe
fogadták, az eső bár a levegőben ló-
gott, de a szép számú ünneplő közön-
ség szárazon élvezhette a programot.
A színpad, a pincék és a múzeumi he-
lyiségek felszentelése után a Jávor
Csaba által vezetett Német Nemzeti-
sógi Tánckör, a zeneiskola kórusa és a
Német Dalkör színvonalas előadása
avatta fel művészi eszközökkel is a

létesítmcnyt.

A Német Dalkör a Tájház színpadán

Közepen , 'zegcdi ferenc, a Némci
Kisebhségi Onkormányzat vezelőjc,

a Galambos házaspárral

Az adományozókon és Pilisboros-
jenő Onkormányzatán kívül mind-
annyian köszönettel tartozunk Ga-
lambos Ferenc képviselőnek, aki fá-
radhatatlanul vezette az építkezést és
oldott meg minden napi szervezési
problémát. Rajta kívül köszönet illeti
Periinger Györgyi képviselő asszonyt
is, aki a berendezési tárgyak beszerzé-
sével, az ideiglenes tájház létrehozá-
sával alapozta meg a hagyományhű
környezet kialakítását. Meg kell enilí-
tení a neves építő mesterekel is, akik
gyakran mcgoldhatatlanak tűnő terep
és határidő feladatokat is kitogástala-
nul teljesítettek.

Az alapok a közsóg kulturális ha-
gyományainak móltó incgőrzésére a
tájházz;il létrejöttck. A lovábbfejlő-
dés útjainak kialakítás<it is minden
hagyománytisztelo, a kultiirális érté-
ket megbecsülő borosjciiői polgártár-
sunk erdekeihez, igcnyeihez és ter-
mcszetescn a iiiindenkDri pénzügyi
lehetöscgekhez fo^juk ig;izítani.

A tajlu'iz nyitvntarlási idcjét most
lci-vez/ük mcgh;it;íni/jii, előrelátha-
tóan vasárnaponkcnt deliitán fogunk
iiéhuiiy órás ügycletel t. irt. ini, de hét
közben is igyekszünk (..su|iortoknak
elő/etcs bejelentkczes iitán látogatási
lclietőséget bi/tosítani.

Térítésmentes, elsosorban munkunélküliek vagy pátyakezdofiatalok részére szervezett karríertanácsadást tart
minden hóiiap második keddjén IS. OO-ZO. OO között, legkö'zelebbjúníus 13-án, a Polgámesteri Hivatal Kísebbségi

Okormányzati irodájáhan Kuzáry Vilmos, a Dr. Pendl&Dr. Piswanger Int. Vezetoi Tanácsadó cég ügyvezetcye.
Kérjiik, elozetesen a 337-108 telefonszámon szíveskedjenek bejelentkezni.
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Osei a Baltikumhól költöztck a
német-holland határra, ő Baden-

Württemberg lankás hegyeit vál-
totta fel hat óvvel ezclőtt a Ke-

vélyekkel. Szakmája mindig is az
cmberekhez kötötte, támogatta,
ápoltci környezetét és hozxánk ér-
kezve is ezt a legértékesebb anya-
got állította gondolatai közép-
pontjába.

Michada szeret Pilisborojenőn
élni szeretí a nyitottságot, a mag-
yart már szépen beszélő idegent
körülvcvő érdeklődést, barátsá-
gosságot, a tájat és hisz a közösség
erejében. Sok közös elemet talál a
német és a magyar kultúrában, a
magyarokat ilyen tekintetben is
erósebbeknek, büszkébbeknek
tartja, Schaffert Péterrel közös
gyerekeiben is erősebb a ma-
gyarságtudat.

Evekkel ezelőtt fejébe vette,
hogy létrehoz falunkban egy talál-
kozóhelyet, amelyet az esély-
egyenlőség minden alanya szíve-
sen látogathat, ahol generációk,
nézetek, nemek, szenvedélyek jól
megférnek egymással és ahol a bi-
xony sokszor hiányzó toleranciát,
a niasság tiszteletét is g\'akorol-
hatjuk.

Igen közel került álmai meg-
valósulásahox, kétcvi fáraclságos
miinkája ncliány hétcn belül meg-
\w/y. i\ gyümölcsét; mcgnyithatja a
Polgármesteri IIivatat fölclsxintjón
kis hangulatos kávé/óját, a ('afó
Nana-t. A hivalaltól bérelt, saját
költsógóre átalakított ós bócsi
hangulatol árasztó kávézó teljcsen
kes/en áll a többgcnerációs ven-

clégck fogadásura, akik uk.ir csdk
ma.s.v'as célük nélkül is, egy kis
hangulatos kikapcsolódásra, lcl-
töltődósre vágynak ruggel 7.00 cs
este 10.00 kö/ött. Mívcs sakkas/-
tal. bícleres-barokkos cs la/.úbh
surkok, siippedő és spártai l'elii-
letck. csapongó ötletek várják a
"csak beugrókat". vagy a hosszab-
ban időzőkct. Még egy Internet
saroknak is jutott hely az e-bay
mángorlón. de a foci világbajnok-
ság is elérhető közelségbe kerül
egy vetítővásznon. Az ötletek foly-
ton bővülnek, a falu népének fan-
táziája is szabadon szárnyalhat,
Michaela macht's möglich!

A szabadság érzetét még a
nyelvi hidak is fokozzák, itt nem
lesznek nyelvi korlátok, jól meg
fog férni egymás közt a magyar,
a német, a schwob..., a schwit-

/,cr. ;i/ tingol. a francia, de egyéb
nvclvekct is hozhat bárki, min-

dcnki a saját cinyanyelvén beszél-
hct... és Michaela ineg l'ogja ér-
teni és boldogan fog váluszotni
is!

Napközben külön sarok a gye-
rekeknek. cste hattól finom italok

de addig is aini szem-szájnak
ineere, fő a fcsztelen, intbrmnli.

hangulat, amelynek fő összekötő
crcje Michaela és társai. Itt min-
denki egyformán jól fogja crczni
magát. az is aki 70 éve itt lakik, az
is, aki éppen itt akarja mujd vég-
legesen eldönteni, hogy ideköltö-
zik-e; kevés ilyen hely van a falu-
ban.

Viel Glück Michaela!

A német kisebbségi rovatot Kozáry
Vilmos szerkeszti

Köszonelet mondöN mmdazoknak d* a 2006. évl
orsz^gyuléN képvisR16 során a
vátasztteon mCdrtent@^ @R a ^teszaáRon

szavaztfukkN engem támogattak.

Bár az egyénl képvisetőséghez szükséges
szavazatokat nem n^tem tí. cto listán bejutottam

a

2W& májuR h6

Tfezkfttetel:

Labocte (Míw

OrszággyiBésl képvis>fő
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Június 17-18. (szombat, vasárnap)

Vidámpark (Play-Sped Bt.)
Oriás csúszdás légvár
Trambulin

Rodeó bika

Autó formájú légvár
Elektromos kisautók

Gladiátor verseny
Sumo

Négykerekű motorok, quadok

Paraszt udvar:

póni lovagolás

óvoda udvar

óvoda udvar

óvoda udvar

tüzolto szertár előtt

intézmény melletti parkoló
jatszoter

játszótér

foci pálya

Budai út, posta előtt

Kirakodó, vásározók:
Saját készítésű textil szőnyegek, édesség, vattacukor, kürtöskalács, perec, ásványos, különleges virág
ajándék, bizsu, gyapjú, vászon, gyerekjátékok, napszemüveg, kerámiás, sakk, porcelán, egyiptomi
ajándék, plüss állatok, kulcstartó, kártya, szalvéta technika, gyöngy, tűzzománc, méz, stb.

óvoda melletti parkoló, Templom utca eleje.

Tájház pincéiben:
Ezüsthegyi boros gazdák borkóstolója

Június 17. (szombat)
I O óra A Falunap és Búcsú megnyitója
10, 15 Ifjúsági labdarúgó bajnokság
10, 15 A helyi karate szakosztály bemutatója
1 lóra AeroKid Aerobik Klub tánc bemutatója
1 I óra Kézműves foglalkozás (arcfestés)
14 óra Osi Tűz Történelmi Vívóegyesület bemutatója
15 óra I. Pilisborosjenői Nemzetiségi Népművészeti Fesztivál

nyolc település részvételével
19 óra Nemzetközi Táncház

Június 18. (vasárnap)
10 óra Mise, Szent Vid tíszteletére, Urnapi körmenet,
10 óra Levendúla Színház

Turka a táncoló kecske, avagy Zsuzsi néni kecskéje
I 1 óra Kézműves foglalkozás (papírsárkány építés)
14óra NERO Zsonglőr Színház

Mesék, versek bábok, gólyalábasok, vásári kikiáltók
15 óra A Solymári "Herbstrosen"

Német Nemzetiségi Néptánc-csoport bemutatója
16 óra Batyus sramli délután

a Die Mondschein Kapelle közremüködésével
20 óra Balina Gyula zongora koncertje

tájház szabadtéri színpad
iskola kézilabda pálya
tájház szabadtéri színpad
tájház szabadtéri színpad
Műv. Ház mellett (kert részen)
óvoda melletti parkoló

tájház szabadtéri színpad
tájház szabadtéri színpad és a kert

óvoda melletti parkoló
Műv. Ház mellett (kert részen)

óvoda melletti parkoló

tájház szabadtéri színpad

tájház szabadtéri színpad
Müv. Ház nagyterme

A müsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár (26) 336-377, (30) 201-5565

" TQ R!
Jútíus 3-7.

6-14 éves gyer^fceknek
(a kisebbeket. úgy mlnt tavaly,
megtseszélés szerint vár|uk).

Közkwánatra ismét Rőka
és Bolényszív Asszony várja

a gyerekeket a kézműves
fogtaBkozásokra, mesékre, játékoki^.

Ebben az évben
meglepetés vendégünk is íesz !

Részvétell dij:
eooo n

A részvéteíl diji tartalmazza
a proQramteoltséget és az ebédet.

Tteleíon: 26/350-0e4

.

1902-ben az európai országok Párizsban egyezséget kö-
töttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Az
1906. évi I. törvénycikk szerint minden év májusában egy
napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismer-
tessék a diákokat a hasznos madarakkal.

Á Madarak és fák napját Magyarországoii, de a világun
is először Chernel István ornitológus szervezte meg, még
1902-ben.

A természetvédelmi törvény 43. § (3) szerint minden év
május l0-e a Madarak és lak napja.

h napnak a tisztcletcre is "Allatok közelről" címniel ki-
állítás nyílt a Kézfogó galériában. Matyikó Tibor rajzai-
ból.

Matyikó Tibor erclésztechnikus, aki Szentdomonkoson
él, és több mint 30 éve járja az erdőt. Eleinte csak fotózta
az állatokat, majd elkezdett rajzolni és festcni. Ma már az
ország clso számú állatábrázolói közé tartoxik. Sok sike-
res kiállítás utan több könyve is megjclent már. LegLitóbb
a 150 emlos és madár képót tartalmazó raj/könyvc, All. i-
tok közclről címmel.

A Ciárdniiyi utca 2.
s/.ám alatt lévő galéria
s/ombaton és vasár-

nap lO. OO-Jó.OU-iy lá-
toy. ilható. A kiállítás
június IS-ig tart nyit- j
va.

BÉRLETEN KÍVÜL!
2006. július 8-án 20 órakor

ACÉLMAGNÓLIÁK

Ezen a nyáron isniét egy ősbemutató
helyszíne lesz a Közösségi Ház.

Bence Ilüna színművósznö rendezésében

parádés szereposztásban egy igazán szép
színházi élményt kínálunk

az igényes nézöknek.

Belépő: 1200 Ft

Es ne feledjék!
Június 9-10-11 NYÁRI FESZTIVÁL !

Az Urömi Oröm Néptáncműhely szervezésében.

KÉR

1. Igaz-e az, hogy Celldömölk tavaly 20 000 OOO, - Ft-ot
kapott ugyanazon film forgatásának elviseléséért,
melyet Pilisborosjenőn is forgattak?

2. Igaz-e az, hogy Pilisborosjenö ugyanezen film forga-
tásáért nem kapott semmit?

3. Igaz-e az, hogy a film producerei - akik a pilisboros-
jenői forgatásra 100 000 dollárt irányoztak elő - tár-
gyaltak Küller János polgármesterrel?

4. Igaz-e az, hogy Küller János polgármester a faluja
javára nem kért semmit?

5. Igaz-e az, hogy Küller János polgármester a film for-
gatásának eltűréséért kapott 1500 dollárt és repü-
löjegyet?

6. tgaz-e az, hogy mindez nem nevezhető összefogás-
nak Pilisborosjenőért?

7. Igaz-e az, hogy mindez nem falunkért történt?

A megfejtéseket várjuk a
Szerkesztöségbe!
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Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

8/2006. CVI. 2.) KT. rendelete
az Onkonnányzat 2006. évi költségvetéséről

Az Onkormányzat Képviselő-testülete az állam-
háztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott fellia
íalmazás alapján, valamint az államháztartás műköilósi
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.
§-ban foglaltak szerint a 2006. évi költségvetésről a/.
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
l.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak
szerveire, a Polgármesteri Hivatalra és az Onkormány-
zat által létrehozott intézményekre terjed ki.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő
szakfeladatok címrendjét az 1. számú melléklet tartal-
mazza.

A költségvetés bevételei és kiadása

3.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények 2006. évi költségvetését

a) bevételi és kiadási főösszegét 803 821 ezer fo-
rintban állapítja meg, i

b) a bevételben szereplő forráshiány összegét 389
081 ezer forintban működési hitel felvételével
biztosítja.

Az Onkormányzat bevételei

4. §.

Az e §-ban megállapított bevételeket alcímek és ki-
emelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 számú mel-
léklet tartalmazza.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként
a 21a számú melléklet tartalmazza.

Az Onkormányzat kiadásai

6.§

A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési ki-
adásait alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bon-
tásban a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete

CtMREND

Föcim Alcim ('ím7Alcím neve

1 Pol ármcstcri Hivatal önálló

2 Némct INcmzetiscgi Altalanos és
Ala fokú Müvészeti Iskola

1 N' pközi ötthonos üvoiia, mint
rcszben öiiálló

2 Oregck Napközi Ottliona. inint
rtís/ben önálló

3 Müvelödesi Há/, niint rcs/.bdi nalló

^ Onkornáiiyzat igaxgatási
teveken se e

5 K-isebbsé i Onkormáii zat
6 Hivatali tevéken sé ek

La kiadás
Kön kiadás
Ovodai étkeztetés
Munkahel i vendé látás
Sa át va bérelt in atlan hasziiosibísa

Országgyúlési képviselóváll. kapcs.
fel. vé r.

Onkormányzati képviselóváll.
ka cs. feladatok
Onk. Int. ellátó kise ítő tevéken sé
Intézmén i va on múködtetése
Város és közsé azdálkodás
Onkormán zatok elszámolása
Közvilá itás
Iskola eü.
Védönöi szol álat
Allate észsé ü i tevéken sé

Körzeti hazi ondozó szol álat
Szociális étkeztetés
C.'saládse ítés
Eseti énzellátás
Rendszeres énzellátás
Szenn vizelvezetés és kezelés
Tele ülés hulladék
Onk. feladatra nem tervezhetö

7.§

Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségve-
tési támogatását a Képviselő-testület az általános iskola
által készített, rendelethez csatolt 9. számú melléklet
szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a
Képviselő-testület engedélyével lehet.

8.§

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások elői-
rányzatait címenként és célonként a 4. számú melléklet
szerint határozza meg.

P:LISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

2006. évi költségvetés bevételek alcímek és kiemelt tíloiráii>/:;ito s

Költsé vetési cím száma és me

Főcím

1

Megnevezés

Pol ármesteri Hivatal
853257 Ore;;ek Nauk. ()llli.
921815 Müv. ház
751153 Onk. isazeat. tcv-
8011150vodaineveles
751164Kisebbs. Onk.
llivatali tevékenvse' ck
221214 Lapkiadás
221115Könvvkiadás
5523120vodaiétk.
552411 Munkah. venclé lál.
701015 Saiátvb. im'.

7517570nk. int. ell. kisc 1.
853224 Körz. házisondozo
853246 Szoc. étkezcs
902113TeleDüléshull.
851242Ü&veletiszolE.
981967Iskolaieü.
851297 Védönöiszolí.áldl
751966 Onk. felad. nem terv.
Pol ármesteri Hiv. össz.
Altalános Iskola önálló
751768 Int. vagvon
552323 Int. isk. közétkez.
552411 Munkah. vendé lát.
801313Müvészeti oktatás
Alt. iskola összesen
Halmozódás kiszürése
Onkormán zatösszesen

e 'eze. e

Bevétel
o -

1 324
2300

15400

[ntéz-

meny
niiík. bc\

Ok.
.. aiatii

e', étele

Felhalm.
bevétel

Költségvetési rendelet 2. sz. melléklet
. inl' bontásban, adatok eFt-ban

Ok.
átv°et k. vetés Itíezményi pénzforg-

énzeszk. támo^atas fmansz- nélküli

1324
2300

15400

1540U 15400 14 >0

480
280

4104
2863
1 098

1()0
1 971
9991

260
3289

345 266
404 154

142 107
6469
1372
1490

151438
-140 852
414 740

480
280

4104
2863
1098

100
1971
9991

41339

1255
6469
1372
1490

10586

51 925 147 354 59

147 354
147 354

59? ;
59000

260
3289

138912
17 549 138 912

140 85;

140 852
-140 852

17 9 138912

Onkormányzatok összesen Adatok e ft-ban Bevételek forrásonkén'.

Megnevezés

Intézmén müködési bev.
Kissebbsé i Onkonn.
Osszesen
Onk. sa'átos mük. bev.
Hel iadók
SZJA hel ben maradó rész
SZJA normatív módon elosztott r.
Gé 'ánnü súl adó
Sa'átös bevételek
Műkodési bev. összesen
Felhalm. és töke ielleyű bevételek
Költsé vetési támoyatás
Nonnativ állami hozzáiárulás
Köz ontosított támosatás
Kie .tám. közokt. feladat
Kie . tám. "öv. uótló feladat
Költsé vetési tám. össz.
TB. -től átvett énzeszközök
Atvett énzeszközök
Pénzfor almibevétel

Alt. iskola bevétel
Mindösszesen
"-íalmozódás kiszürés
Onkormán zatösszesen

Polgármesteri
Hivatal

39911
1428

41 339

61061
66252

18898
! 143

1'88 693
59000

136316
640
445

1511
138 912

3549
14000

404 154
140 852
571 760

-140 852
404 154

Iskola önálló

10586

10586

10586

10586
10586

10586

2/a. melleklet

Osszes

50497
1428

51925

61061
66252

18898
1 143

199 279
59000

136316
640
445

1 511
138912

3549
14000

404 154
151438
555 592

-140 852
414740
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Főcím AIcim

Költ. e'^etesi reni. letet 4. sz. n < lléklele

2006. évi felhalmozási kiadásök elóirányzatok címenként és cülonkén
Me nevezés Feladat Össze eFt

Pol ármesteri Hivatal

Pol . Hiv. összesen
Felu'ítás

Ala térké
Számító é vásárlás ü.
Iskolaé ítés
E észsé ház
N omtató
Uté ítés terveinek készítése
Szoc. alap központ bov.
Parké ítés
Játszótér
Terv és szabálvzat alaoítván
Közbeszerzési me b. dí'
2005. évi áthúzódó beruh.
Gé ek berend. Hivatal

_Afa 20%
NOK. házrész vásárlás

Kát uk közvilá ítás
NKO
Afa
Szenn vízbővítés

AFA_2Q%
Felú'ítás összesen
Pol- ármesteri Hivatal összesen
NKÖ
Altalános Iskola
Po'íármesteri hivatal összesen
Beruh. szakfeladatonként

Beruházás összesen
Felú'ítások szakfeladatonként

751153. Onkonnán zati i
AFA 20%
Altalános Iskola

751153. 0nkormán zali i
AFA 20%
901ll6. Szenn víz elv.
AFA 20%
NÖK. felú'ítás
AFA 20%

tev.

tev.

Felú'itások összesen
Mindösszesen

2006. Evi költségvetés Támogatások, átadott pénzeszközök

5

100'
60

Ji,
_3
5

5

2

5

10
2

42

500
250
000
000
100
000
000
000
UOÜ
000
000
812
500
832

_ _J(LOOO
J72_'

_1^
11
9

5

_4_.
38

297
14

312
230

42

273
15

3

5

1

11
2

38
312

_994
_QQQ
667
333
500
100
600
594
000
650
244
162
832
650
644
015
000
500
100
667
333
600
244

J. sz. melléklet

Föcim Alcim Név
Pol ármesteri Hivatal

Me nevezes

Nemzetisé i Klub
Ma ar Dalkör
S ortkör
Katolikus e ház
Református e ház
Pol árörsé
Tüzoltó E esület
I'ehér Kereszt
I)r. Kerekes ermekorvos
Dr. Kovács háziorvos
F'o ászat
'l'a dí'ak
hCisebbs. Onk. támoaatása
Kisebbs. Onk. állami támo atása
Iskola eü.
Osszesen
Kisebbsé i Onkormánvzat
Iskola finanszírozása
Pol ármesteri Hivatal összesen
Haknozódás kiszurése
Pol ármesteri Hivata!

Ossze eFt-ban

100
100
500

1 000
400

1200
1800

240
48

1
48

100
788
640
260

8272
200

140 852
149 324

-140 852
8472
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9.§

A Képviselő-testület az önkormányzati költségve-
tés terhére történő támogatások, pénzeszközök átadá-
sának bemutatását alcímek szerint az 5. számú melléklet
szerint határozza meg.

10. §

(1) Az Onkormányzat 2006. évi előirányzat-fel-
használási ütemtervét a 6. számú melléklet tar-
lalmazza.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költsógvetését
e rendeletnek megfelelő rcszlctezettségben és
mellékletekkel a 7. száinú melléklet lartaliiiii/. xa.

(3) A működési és fejlesztósi bcvétclek és kiadásuk
2006/2007/2008. évi alakulását bemutatn mérle-
get a & számú melléklet tartalinazza.

Létszám meghatározása

11. §

Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 15 főben álla-
pítja meg;
A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola létszáma 33 fő teljes munkaidős köz-
alkalmazott, 9 fő részmunkaidős közalkalmazott;
Pilisborosjenöi Missziós Ház Alapszolgáltatási
Központ létszámkeretét 4 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben foglalkoz-
tatott közalkalmazott;
Védőnői Szolgálat 1 fő teljes munkaidőben foglal-
koztatott közalkalmazott;
Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda 18 fő teljes
munkaidőben foglalkoztatott és 1 fu részniunkaido-
ben foglalkoztatott közalkalma/ott;
Reichel József Művelődési Ház és Köiiy.'tár tet-
számkerete 3 fő teljes munknidobeii tbglalkoztatott
közalkalmazott.

Tartalék meghatározása

12. S

(l)A Képviselő-testület az Onkormányzat általános
lartalékát 49 OOU eFt összegben, hagyja jóvá.

(2) A céltartalókot 3 703 cFt összegben hagyja jóvá.

13.1

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de ren-
tlelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet elfogadásával egyidejuleg a 2006. márci-
us 30-án elfogadott 3/2006. (... ) Kt. rendelet érvé-
nyét veszti.

a

tó,

Pilisborosjenő, 2006. április 27

Küller János
polgármester

7. számú melléklet

e líön -kivonat

Pilisborosjenő Német Kisebbségi Onkormányzat
Képviselő-testületének

2006. március 21-én megtartott
testületi ülésénekjegyzokönyvéből.

Német Kisebbségi Onkormányzat Képviselő-testülete
4főből: 4 igenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

5 2(M6. 111. 21. } ' met Kisebbsé ' Őnkormán at
határo at

a 2006. évi költségvetésről

A Pilisborosjenő Német Kisebbségi Onkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2006. (III. 9. )_Kt
határozatát visszavonja, és az alábbi 2006. évi költségve-
tési határozatot hozza:

A 2006. évi költségvetését

Bevétel:
Kiadás:

15 428 eFt
Z5 428 eFt

Főösszegekkel hagyja jóvá, az alábbi bontás szerint

Bevételek:

1. Költségvetési támowtás 714 eFt
2. Működési célú pénzeszköz átvétel

Onkormányzattól 714 eFt
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Onkormányzattól 14 000 eFt
Bevételek összesen: 15 428 eFt

Kiadások:

7. Irodiw.t'r, ny tniatvány 28 eFt
2. Köfiw 66 eFt

.'< rolyóirat 10 eFt
4. Eíyeb iiifoiffuidó hordozó 24 eFt
5. S-úlliiúsi sz, il. 'áltatás 300 eFt

C>, E^'ch iízcinelh'l. cs 350 eFt
7. Rci'rcynlwió 300 eFt
>S \cklúin pnipi iKiinda 100 eFt

y. Mukiidcsi fdü pénzeszköz átadás 200 eFt
10. Afu bclhcl^ck 50 eFt
//. Tájliáz h'lújítás fiályázati önrésze 14 000 eFt
Kiadáwk /M.S.-C.VCW; 25 428 eFt

Jelen határozat bevételeit és kiadásait 2006. Jan. 01-
től kell alkalmazni.

ANKOKt. úgydönt, hogyazAht. 74. §. (4)felhatal-
mazása alapján a jelen határozatban jóváhagyott elői-
rányzatok átcsoportosításijogát a NKO elnökére átruház-
za.

Vargáné Vass Eva
jegyző

Felelős: Szegedi Ferenc elnök

Határidő: azonnal
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16 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Föld nap/a 9996.
Aprilis 22-én 10 órakor gyülekeztünk a játszótéren borosjenői anyu-

kák, apukák, gyerekek - sőt volt pocaklakó is -, hogy részt vehessünk
a tavaszi családi kocogáson. Az elszántaobak futva, a kényelmesebbek
sétálva tehették meg a kijelölt távot. Ezúttai nem versenyzett a közel100
résztvevő, most a tavasz, a napsütés, a mozgás, a jó társaság volt a
lényeg. A célba érkezve a családokat gyümölcsié, friss sütemény várta,
ami mellé még tombolajegyeket és színes virágpalántákat is kaptunk.

Nem kellett sokat gondolkodnunk, hova ültessük a palántákat,
mivel ezen a délelőttön az óvoda udvarán kertszépítésre gyűltek össze
az óvoda dolgozói, és a szülőket, gyerekeket is ide várták. Mire a koco-
gó családok az oviba értek, már javában folyt a munka.

Amig a szülők kertészkedtek, a gyerekek a tombolahúzást izgul-
hatták végig. A rendezők olyan sok ajándékkal készültek, hogy egy
gyermeknek sem kellett üres kézzel távoznia.

Az óvodai kertszépítés eredménye nem csak a szebb udvar, hanem
a, szívmelengető érzés, hogy egy kis szervezéssel, összefogással mi-
lyen vidámmá, színessé lehetett varázsolni az óvoda udvarát is.

Köszönjük ezt a kellemes családi programot a szervezőknek: a
Sportbizottságnak, a Művelődési Háznak, az Ovodának.

Köszönjük az innivalót és az ajándékokat a Művelődési Háznak, a
süteményeket a Koczka Bt. -nek, a palántákat a Pilisborosjenőért Ala-
pítványnak.

Kádi Fanni

< .':<>> <;>

KÁVÉZO - FAGYI
FÖ ÜT 4/A

KÁVÉ - ÜDÍTÖ - FAGYI

TORTA - ÉDES ÉS SÓS
SÜTEMÉNYEK '

RENDELÉSRE IS.
PARFÉTORTA RENDELÉS

TELEFON:
336-478

30/322 56 85
30/211 73 41

BOR - SÖR - RÖVIDITAL *

VARJUK KEDVES ;
VENDÉGEINKET

>

Jröniön és ilisboro^eiictti
a hátíRrw:sRfe feéswdéti ffl^eltífci beoutá^a

E}S>kai
Estoli

Napprf Bgyetot:
ÜröaK 350-224,351-286
Orvosí t'ssdető

PaiAoro^m 336-W, m-W

Hétyégi Sg^etet:
&8iabaí rgRei 8 éráíői
Hétfio reggd 8 óráig

20QS. j 01. Dr. Feltér Ewttr
02. Dr. OSMtesi Zotrts
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Kűller János ismét pert vesztett az Onkormányzattal szemben
A Pest Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság

2006. június 07-én kihirdetett ítéletében jogerősen
elütasította Küller János polgármester keresetét,
mely a Képviselő-testület által Küller János polgár-
mesterre kirótt fegyelmi határozat hatálytalanítására
irányult. Erre tekintettel a fegyelmi büntetés végre-
hajtandó.

Mind az első fokon eljárt Pest Megyei Munka-
ügyi Bíróság, mind a másodfokon eljárt Pest Megyei
Bíróság elutasította tehát Küller János polgárm-ester-
nek a Képviselő-testület . által reá kirótt fegyelmi
büntetésre vonatkozó keresetét. Küller János pol-
gármester ismét pert vesztett. Mindkét bírósáe meg-
álla ította: a Küller ános ol ármes er terhére rótt
mulasztáso " los i_ol ármest r fegvelmi
vétsé et követett el mell el a Ké visélő-testület által
kirótt fe elmi büntetés arán ban áll.

Most már az igazságszolgáltatás minden létező
fóruma megállapította azt, amit Pilisborosjenő Köz-
ség lakossága immáron 4 éve kénytelen megtapasz-
talni: Küller János nem végzi el becsületesen a pol-
gármesteri tisztségéből fakadó feladatait és munká-
ját, s ezzel becsapta az őt megválasztó pilisboros-
jenői polgárokat, mulasztásaival falujának folyama-
tosan kárt okoz. Pedig Küller János polgármester
Pilisborosjenő lakosainak évi 5.000.000," forintjába
kerül. Ennyit tesz ki évente Küller János polgár-
mester bére és annak közterhei. Ez aztjelenti, hogy

a 4 év alatt Küller János polgármester Pilisboros-
jenő lakosainak 20.000.000,- forintjába került. Iszo-
nyú mennyiségű pénz ez a semmittevésért, a folya-
matos magyarázkodásért, gyűlöletkeltésért, uszítá-
sért, háborúskodásért cserébe. Nem hisszük, hogy
létezne olyan pilisborosjenői polgár, aki a saját cé-
gében kifízetne ennyi pénzt ilyen silány teljesítmé-
nyért cserébe. Pedi ebben a 4 évben mi ilisboros-
ienői i oleárok esvüttesen kifízettünk Küller ános-
nak ezért a silánv tel'esítmén ért összesen

20.000.000 - Ft-ot!

A mi felelősségünk, a mi rossz döntésünk ennek
az oka, s végül a mi pénzünk bánta. Biztosak vagyunk
abban, hogy közösen tanultunk ebből az esetből, s ezt
a hibát soha többet nem fogjuk elkövetni: 2006. oszén
válasswnk olyan polgármestert Pilisborosjenő élére, aki
becsületes munkával szolgálja meg a neki kifizetett közös
pénwnket. Olyan embert válasszunk, aki nem magya-
rázkodikfolyamatosan arról, hogy miért nem tud dolgoz-
ni, hanem korrekten elvégzi a polgármesterí tísztségébol
fakadó munkáját. Olyan embert válasszunk, aki a falu
lakosságát nem megosztja, hanem egyesíti, nem keltgyü-
löletet, viszályt, hanem megbékít, sfalunkat végre afejlo-
dés útjára segíti.

Küller Jánosnak pedig kívánjunk sok sikert az
élet más területein. A polgármesteri ténykedése elég-
telennek minősült.

Szerkesztőség
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PEST MKRYEl BtetÍSÁR
isiBt mís>dfüli6 biróság
B-Mf.24.S53/2COSG.

A MAGYAB KOlETÁRSASÁC NBVÉBWi

A Pcsl Megyei Birósas, mint mfoodftil. a Mtóiíig > BtíBcnyei fe Oi-mgy OgyvÉdi
trod? d'-.oi<awbtv& B<yv&t (103Í Blafap^t. Bfe> üt 1S5. I/<)'íKai ÍeepfÍMlt
Kaftw w*"> Wl i'iIistMitBJQié. Budu u- 32.} tilywctmek - a A. CaigJcT Fé%r
ywíd < 10S3 Sud^Ki. Eutetem !ér 5. U'lt. ) títsl Scífvkctt PWmMyM KBasÉg
ÍhiiltWmínyuta (2097 Fó tt. 16.3 riipe.tw cileB feKydnri hatSriaat liatíiyttlanifsa
iria'i s Fert 'Msgifei .MunkaBgyi BíréaáBm .. Wi-9.56.asMN. 'nfcioai Bidltiat psr<>a'i a
Wí- ;uim 6 aafgSa telt 22- >>retín>u Béiet cltras . feipei'es rcszéiBI 24. SEOSXÍII siaji
el{ter]te>SBat fdtebbszés folySbi racj^twta a fconatano

)IÍÍ>tCt:

A fn i tslrisi* <2 eigo&fca bfnSsiB [taeEíi lactybcBhama-

.KíMcicri a feipwesi, buay aiemcn >><( az sdpercsnat 15 n&yoH tieia)
tham'ímeíiMü?j?r) fnriii^ iBasoáfc^ periífíl^Uc^.

A ieltebbezéiii eljárAi! il'alAtl u tílana -riseM-

Az íts!e? el^e.ra feU^^&^stísk tílae^ Wlye.

E státí ÍE^I 9 s:

1 i)mA<a>ií buissAg as. iWlcrttetí a ft'patg tetesctÉt ctatt. dtott*,. fe pakiitasg
iscffvMíSÉre iiasteac. A? iiriAutiua iEiniitt rn alptns a feeyelmi etifc*!, suritt Bcm

ttnctt olysii Isnyey?. ctfírfiai tmbnyaktí. aniejydi. -a ftE-clml. hilltooEai.
.

SBtaiytaÍBBttasara vc.tciiBk voina. cz&t a fegjft.)!}), hiticozatot <rd*a>>CT vÜBgiia.jliS
'^'!T;diu5^á^'i;dcaí-mcBaiWMttt_Jus3> a_NB>>-DliSBiaTai

.
-te<t""!ai!<'-Ws!.uieT'5!!m~OM, _fX,af; "szaím'TB^g^! 'jfoE Í5Ta~k6tÉl^eeSfetí:l
meiyliefl fdhatatmm2l tapan * tulffltit Sttd dfcgadon Ka^>.0ur>a ViiKte Hdisdék

GaaBikodtiu KfBBBnásiaaiil . isawBiKs aUWste. . Eaud < (elpises fllitiiávd
snsmbai nem mrit akaiMfya, meft a siZCTz6d<ate>. 20SS, tdtoeiwt 1>. nsgKS lehefetl
csatlakfflmi a fslpca-a azanlm nem tcac aeg a aMliAoasfatuz SEBks^eí.

8-Mf:24.MaaWM. i

siavfictf, hehtl a stmliítfs (ÍBB]. létcaat, hi>gy i a tcsmta tiiauBitntia a
WeSesws^v>Sslía fehtelcjt. pedig ms kfitei^ufei tmdektek fmn taitaiiMas^
clSinBfaatot- A SOiSOai- sdimu határoi'ffiat ili<&a n jmud(a!|Sg>i bim% tcvraui
ál8ap(t9t> mcg, ÍKtgf a tottnffittí javmhsst nun kcmttJBe el, imrt <a a m &6K

j<<s3Btfitl^>ígrit tamtnaHé ftíi<sfxtsird sC<tt, fcití^d&liai índta a jcjip.&iA'
EH "dpms nem wtam. Nem foglA áBáat a^natítoT ia mu>*>agyí WTfeigalbaa.
bcgy ii:!májn>>a;m-c c&sirifsSg vsgy nem. dc feMjs. itffsy CB ai&t asm koAbm
kifogj.softa. Hat&azoK aitipnnlja sWfStt V. siíy&tm naii!lly>étt<'M*ii>yt igK!*-iftít^
*ind)>d<nBffiBBkto Ísii^mta*B*aftgye|au ' hatíSí
htfly attB tómgtett ri fegjclm víteéset..

Fdfeftt.ezési <;aHAcR*aíliui_a aipcres Bsm jtolt Itozzi a tStgyKs eifalasidtiflKE.
telv kWe. az dsSlnUS
'tcfats- hggy a fegyshii

fi tíiSl. egci. aÉskAa, fiancm
nrm iaslfett dlialmtni az
cgyoidB lu tijiEknrtatfetta

si, íwxt euT- a .fe^^is . AK

A felparei fdlAliBigisifta t&^títBliB m
atlct itelybaitiagyástt. A feIfciitiEi'ÉMel katxsotuban
djiriij tiwgíndltfstia vosadítao ísiUtvtty BEB nqMi

itgtff^ití javtsiaBEÉat yt(yai(a a k^mseE&taffllct, igy.
SZMSZ f<t|aRK attai iiivakoaiu szabáty*iL A dlessls
ttíitónajsMtbmia érwiéa ktoe fiawtem Hv8[ faagyfai, ,""; e,,. ; fefpBs"*;
dsifeka ^triaiito nem hiv> >K>E!. Á!t*^ionü* ssmst erSiytíses is, bdyWí 'si,
lt<tí. nitat-Wwnyitto nfiat, at^gy ,ii volt fcomnnjBaiU^ szefjdd&, riiIicaEMie8"B
KaatHHi danT&^ ailipjnn . íiliats {KilgiimistetaA eadAaiBi. álrtw <z dtiiz
.zatoi^a int&.lBdStí mqBenni. ISaaek > k<sleaa*ÉBft>cii > nai naiiig Bm7étt
z^?: ̂ .<?l^!utel:ic5??< * uattdmzfe tiBteéednekja^ slfftes toÍtrtgW&fts;
ttetínS lieUMlfaL aaa. Wwayüw Uril, bogy a'SSfew w'adst tBt*TE<>fEtei
d&lnaiat wu Itlijd^B vcgns í* aaAat az aBS*eiie<<fcet B diiniamata. aaiBlyefc '*
vi^TdujUi! ftitaÉfeil mrgterantena, -mSm. Nyo<tB>afc41 liwakomu am. hagy'>
fetpeEra^ i(cadunényrfití> vBlna > Pat M^yei K|te%aaaatíM ^ i&atíaS''>
jog^WysértfiaA aiffi 38tó003^(X-Z7.', ialfaizK <an.é4y=sBlÍ> ft!a:wsg*tett, de
IWM vcdi jc^ aas,. )my astot Snhsuümülts StíüíWr^. Kiemdtc, liejsy a"t^iHei a
mstiisaáia  ay& mm leas vittsri, ea a feey!!Ín>Í li>tauna<bm-r<ma5tstete
etiStiBKae.

A ítaH'eliibeaes FElm al ' .

MÍBden<kd&l < miiEixffA'a tABBti; an-> waiti ia. bi>gy >.| felpHssmt. * ftílebiBzÉ<>
tfexy. tlfa dhtlmilMl-a imriyoto (HSrdme tlaptaian. A'StS^eres arir ZIMS^'jasdrtaa
kcs-tez ̂ ate az id&séa. tcUt Eiqieailu iriB BSt rcnddteiAérc > flj ̂  kqn'ÍHil'Bje
nt-gU.asaia- Ax dleflkfeK.Ssa tfeE'aiisan tBBéa inrfuáe sem wIt'Aa httwawn.
.aert. az. Kipfvs, w clieak&etatA smbm ia dStnjutMtisfe wtaa.

A MBnkaBgyi bfrtdg a t&iytílfa Bt%ai^>(ttafoi) > Wwjttylt&AM x Pp. W. g <l>
tiekttj'tfftteel; inegfeteHin a nwg^; SiliESKSgtíiEE atíkisjfe. a lcTitt fcBvetoaáegB
msit itoasrottendk. A i'RUiitamgyi ti igaA a fi^yelmt djirfs sztíatyeiiMBlgíi
i(i>rfl>ft. ílflísMt énniteétml a mteoifiAtí birórie nandcnben tgysbsrt. A afcclinezstt
t-wAtW.tt^. l6nttaycaty faWu'a's^SSiuv ncm tartaal: < aunkaflgjn biFésij
tsaSWStfbt. A JCÍBÍ SBÍprÍwI^a <á.S>lMsa szsms a ft^wes kmlmfiiyeae *
EarmiycsiaSg.t fciaivizisaltíot a Pcft Megyei Kcrigaagatís. i Hivatainil, dc aa- dj*íu
eradnrfByWil syilaütoim man inji>a. /tt; tAit nem afapiaiiu mcg. :hsw a ateeras

>-Mf24, >ia>iO,

intériasteekcL Ncm sea d ct ttmil^ a_6W200<. (TV. 1.1 icisteróJefewBia-talBtí
IstémzErtfaaii Íb : , ^alfcJEffia^ racrt wm kemteíto cl m > haí.fensKttí Java&hlieff.
ttletws eTd<. aka<Uiyit ncm köaSite B isépwselo-tcattlend, wain* tndmfayekéni a
3XWW. (X-9.). ssítfi& is a 3SÜ2B03. (X.27-) Ertmft hAuatek v^tiaj&Biéic
tesmet, A &Ii>t<> tíui csatote h<*n>za(i Jarasla agyauii nem htEftll a iiqwiselit-.
tuta-aa di. Mmdraek niatt niiriitaBiUitía. fcon'a tBlBSB. AÍSSiíns. rtB. tofteá
véts^e:feieí.. el]díveíte. a kÉsasabetíí f(^&fai^_tífa^-í*s. ^77*t_w&s^Bsa áll, Meíl. S^fr á
GslpcnB tmUi ^i tmSbttWiyilisl Mlt<*Ry* íe^esStxstic. mca i^yik ffi fro luiBtttKnsii
ara, hagy a 2004. jfniiiia 3-i ifatoUiess CKitoli jegyzfiI(Bnyi > afsai > taléaigoi
tanatimua. A fegyctnii hatta>ffl!ttai SsaM&ggfi tiatfaHMatt . ja&BEUilitigé^;
vüatgaanit Bain nmi iblyBtía fa, msit az ale'l liaUEBzatcA nnn tutcKSA . ptt
t^yifihw&

Az Wa dten a feifiwes <lt feiiAbcsKssA ind^>m i5!s6><1>. n tiaak laayan Kivttl
hs!yezéa!vcl s?. elsMakS UrfaáBat ftf djirisin Mtte iaasEtT!, mísodseAai <z Meí
ssssvttawtiKtisel teKsai&ék itd>t aáó dttetei hgiiaiaUt k&tt. A nuscáfafcü
lArgydtiott a fetpefes jogi Itcpviiiefoji: a tugy*lm BlhatesaUt ana Kniközfcsnt
feÉttc, feo|LV_ .pit' (>w*l * targyttas r!e<t kapa a megttatalnsaaatit iBeK^ iiogy az
IrtsWi dlenlrtre!ia< > t&Byriason vcttc topa Wzliu. &sötaB Ke^szitctt
fdlctibczÉsa azzal jtiitokaStai. Iiögy *z slílet u a^scstSl tssea. .sÉveSWM ttfs'mm.
jeli-ntm tetmyltiitaAat am yagy .um éBJíant sisáal waz figycliaulte. A maDittngyi
feírcsá^ CE-á^cbsís acaa vizs^iía &. ptíefe^i k^wi^lo-ícsáÖIcíi isaíároz^Qlaaí. smdyck-
<mnut. ér>ényt<;lm iBtaraCTtnk, ezeteo J0 >ritcn feeyclmi cljWs iieni atylBiali'i.
Famiai'lotti! act az <?l<i fl eljárfsluB dSrfBU <TWl&el, hzgy a k^wisciS-ustalet
íWm^. (X..9.} aam alnt ctomsitetta aa >d<ia d6tEge5. !tí5t, el'neai f^t^i
hatíu'e.a! végichtijtitBt mim icbat sitniiati taidu, A iSiEiamtií'ihiEc fevidsBscn tatíéitS
isatlaknasás fedAebcn iiEnfcmAiyezte a> El8>egesiSés lyatSrgyaitaa. iMlybni
ifelettset kKta. hogy mrfyets a pAtoianiiA hi*i,ydí &. hogy mit keit temri 8 .wsi icrf

liateiczEtttígvAil&tfo wiiá.ebca. Az clBtErjcaS; > ticgY*laEKi ssm késdctufc
ailaiym d8nB]c>rtte, c>n a mc^naBtt 388non<. szísaSt. tsiitíeazst a littí}T
jBgszBbihBtcba Cik&Bk. A't aSn&feTa folyamass irtíriáa sai'xXt> típwseIetWUict.
.nil cyíÍvanntéaB ncm (eiitt etaafflBitíani. A a03. fe 2W. Wi kflitMgvctísi
tBn<.<p(!>6k es renifctetei: tiau iaTUImaa-A a komoreisntía szwd'ldfebia, li^trit
kewlBzetlségvitlai&scta. t. Ew^ hiteyBt a polEfaiuatm figyd'lEfeIUvis dteirfre
aaa ajegyzo, SMnawtíoBiayraőtsZBits^BttBsa. cszi-CTactea;. A rsgsieiar djiris
aagssdifasit íxxúcmísycsS d&ajesaés . Sssvcssi (s MakMéri Sabályíal
.matkoBó cMmwí fagyttaat klvul bagytetvid iaa-illt Sirsyaltea. A fcgyetmi sljsirts
afatt a uzí^tíé biíonaag tBbb stílyos eijtrfsi iEzAitytalanaijot kffvetBtt tt. mdydí
Mntl > ssusdnBgri bWus esalt 01 htaltiOiEttU mbeyiBrtfea:! fOtIsftoSaAI a tortbbi
"<>E!?<') n"ii. Keni 'nzsgata, hogy * fegfeim. ctjarts BHginiUtístoa vcmtlfcniai,
sBtcrjcansst nem nit^ft'islg hatcriiiflfeca ny^lotttk lc. a< t'fcKyziS l!>n!we*aei
aa:m{><Mithó? ne<n vttonaiyislc, a leatBiet enaA H<|;üazfa*fl! é> . rtrsaaai^
targyaiásrfl EKU ttnniai. ceiflkkAu js sínute az SKM.te 23. S-íbm fceirtAat. A
nzs^!él,jmtl,*g_Bmi *dott^ il^ a>snm,!ycn intoi. amcly WiKmyitoU. a tnMrc rtit
k6liElcEea8iSjs>zi^ail fe tatojdatoan iBfomti.fia a it^viai^a-teiBlÍeiu. A mcgillapflca'
& tttel lT]ws""* fc^ iz^rMusígc* tdjntetíte" a*w*n-l-iiT M^yÍ
bÍEi&ság, m<^ iényként .feezefei ^ íiogy HEisbwmjciső a ;kjORzQ3'EMS9át^ Szcra^^^i

g.M>-9i30005/3. t

semffl), Eiatnroiatoian .isipttütt* a fagyclmj üjbíst. Ksm daiws aa; . feBtíibeiaisi
&veU$ stm, bo E 3WM03. (X.27,,! sztoiü'h*'tfcaS~vcgSS<^>ak'toi
latíriite' nen IdxH ctmidgWtB. NyiIvám'a.lA, iiogy a kÉpvuclS^Siet'a'^tezíi
tsonrowioi'itíu samaeMiEs teitíirf esatUmsas>i! rfasitBtt. milm > Ke'^dist
dfoB.adia & a (dpmsnA t?n<< ffis ̂ iRttiriiEitictot ktBett vDtaa fot>taiíteam
i.>eatearti amdyds; a EutWíi-SBSsi srflldéfc dfugitdfaa. m^d l s-craMís itliiiuát
MzfiBkoaat voSaa ITsikas TSniw ItoBvallamfes a 20ÖS. mijT ̂ -i',a'""anott
t*tsytí<s<^ I*. Stimü jcgyzfih-Siiyu 8. u(dal3-Jja_a_ ;Tdj>m_'.nnct hteiit'tm

llft_É>tjStte Itfildea lctt vdn* > tEttm>elB-<B3ttÜe(< ÍS&tCTB.
fitoalKtítíta a féÍBtm a m'2(>4::av-),)'sri57 ":^^5iS~S^Í-szimi :lau*wfl>u'&itatoiTBW
Nem^foghat t>l^az. > vedrtcafise. hagy w dSaiufaai hatjinaatí j<vBlaM"mnA
igazolt itvíttíe utía í ji;gyiS ima EetjuBen^ etí, imvci c MAai a jegyzovei Í><MK>S
}° TB, "drit nl m^a H dawgiii. tAcltc yoini. ÁiiMtívitl ellmtítben . jíR-2a
Btuitái, * >_&UcBafe>c . gOTiBtt aaytg eUeé<aaiaiic aem jd;Bti azt. hg^ tfeeeT^í
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A Képviselő-testület májusban két ülést tartott,
május 16-án és május 25-én. A május 16-i ülésén a Kép-
viselő-testület az Egészségház közbeszerzési kiírásában
a Közbeszerzési Ertesítő által észrevételezett ajánlati
biztosíték mértékét (2%) 2.000.000,- Ft-ról 1.200.000,-
Ft-ra módosította, valamint az alkalmassági kritériu-
mok között is meghatározott éves nettó árbevétel ösz-
szegét 200.000.000,- Ft/év összegről 150.000.000,- Ft/év
összegre módosította. A Képviselő-testület az Egész-
ségház és az Altalános Iskola III. ütem (tornaterem)
közbeszerzési kiírásában a Közbeszerzési Ertesítő által

észrevételezett "jó teljesítési biztosíték" megfogalma-
zás helyett "a vállalt nettó ajánlati árnak a végszámla
összegéből a vállalt jótállási idő lejártáig visszatartásra
kerülő vállalt %-os mértéke" megnevezésre módosítja.
Ennek megfelelően az új ajánlati dokumentációban
szereplő szerződéstervezet IX. pontjának tartalmát is
az új megnevezésnek megfelelően módosítja. A Képvi-
selő-testület az Egészségház és az Altalános Iskola III.
ütem (tornaterem) közbeszerzési kiírásában "a vállalt
nettó ajánlati árnak a végszámla összegéből a vállalt
jótállási idő lejártáig visszatartásra kerülő vállalt %-os
mértéke" összegének korábban meghatározott mérté-
két 10-15 % helyett 5-10 %-ra csökkenti. A Képviselő-
testület ezen módosítások miatt mind az Altalános Is-

kola III. ütem (tornaterem), mind az Egészségház aján-
lati dokumentációját egységes szerkezetbe foglalva mó-
dosította.

. ira<*

A május 25-i ülésén a Képviselő-testület meghall-
gatta a Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda óvodave-
zetői munkakör betöltésére jelentkezett pályázókat,
név szerint: Pápai Istvánnét, Horváthné Ponekker Zsu-
zsannát és Kutsch Zoltánnét. A pályázók közül egyik
sem érte el a szavazás során szükséges támogatottságot
(7 igen szavazat), ezért a Képviselő-testület Pápai
Istvánnét bízta meg 2006. augusztus 01-től 2007. július
31-ig 1 év időtartamra a Német Nemzetiségi Kétnyelvű
Ovoda vezetői feladatainak ellátásával. Illetményét
217. 700, - Ft-ban, illetménypótlékát 58. 800, - Ft-ban ál-
lapította meg.

liusban három ülést tartott,

ijúnius 29-én. Ajúnius 01-
wiselő-testület közös meg-
ilapszolgáltatási központ -
Nagy Miklósnak a foglal-

. június 05-i hatállyal. A
így döntött, hogy Vargáné
2006. június 29-i ülésre pá-
láz megüresedett vezetői
erjesztést a Missziós Ház
sben történő ellátására. A

)tt, hogy Küller János pol-

gármester jegyzői mulasztásokat tartalmazó előterjesz-
tését vizsgálja meg együttes ülésén a Jogi és Ugyrendi,
valamint a Pénzügyi Bizottság, s a Képviselő-testület
2006. június 29-i ülésére készítsen előterjesztést vizsgá-
latának eredményéről és az esetleges felelősségre voná-
si javaslatról. A Képviselő-testület utasította Vargáné
Vass Eva jegyzőt, hogy az állami pénzek folyósításának
feltételeit azonnal teremtse meg, valamint a Képviselő-
testület 2006. június 29-i ülésére a zárszámadási rende-
let-tervezetet, továbbá a 2006. április 27-én megalkotott
költségvetési rendelet szerinti hitelkérelmet készítse
elő.

A Képviselő-testület 2006. június 22-i ülésén elfo-
gadta az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló többször módosított 4/1998. (IV. 23.) Kt.
rendelet módosításáról szóló Kt. rendeletet. A Képvise-
lő-testület elfogadta a Rumpold-Bicske Kft-vel fennál-
ló, Pilisborosjenő Község közigazgatási területén kelet-
kező szilárd kommunális hulladék elszállítására, ártal-
matlanítására vonatkozó szolgáltatási szerződés módo-
sítását. A Képviselő-testület ezen döntéseinek követ-
keztében 2006. augusztus 01-jétől a szolgáltató Rum-
pold-Bicske Kft. közvetlenül a lakossággal kerül jogvi-
szonyba, s a szolgáltatás díja 2, 355 Ft/l+ÁFA lesz üríté-
senként, évente két alkalommal lesz lomtalanítás, vala-
mint minden tavasszal a szolgáltató elszállítja a kertek-
ben keletkező zöldhulladékot is. A Képviselő-testület
jóváhagyta és utólag megerősítette az Onkormányzat és
a Selyem-Teszt Kft. között a fűkaszálási és bozótirtási
munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződést. A

Képviselő-testület megvitatta a Malomdűlő Lakópark
Kft. által kezdeményezett és a Pest Megyei Bíróság által
2006. május 18-án elrendelt végrehajtási eljárás megin-
dulásának okait és lezárásának lehetőségeit, s felhívta
mind Küller János polgármester, mind Vargáné Vass
Eva jegyző figyelmét arra, hogy a végrehajtási eljárás
Onkormányzat számára történő kedvező lezárása érde-
kében hajtsák végre a végrehajtási eljárás tárgyát képe-
ző önkormányzati kötelezettségvállalásokat.

A Képviselő-testület a 2006. június 29-i ülésén elfo-
gadta az Onkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
6/2005. (IV. 15.) Kt. rendelet módosítását, valamint a
szociális igazgatásról szóló 14/2003. (VII. 15. ) Kt; ren-
delet módosítását. A Képviselő-testület elfogadta a Né-
met Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Is-
kola és a Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda vezetői-
nek, valamint a családsegítő, gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatokat ellátó Családsegítő Szolgálat veze-
tőjének 2005. évi beszámolóját. A Képviselő-testület a
2006. júliusi rendes ülésére halasztotta a Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ vezetői munkakörének be-
töltésére vonatkozó pályázat kiírását.

Helyszíni Tudósító
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Küller János polgármester részére

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Polgármester úr!

Alulírottak 2006. május 29. napján
az alábbiak szerint kezdeményeztük a
Képviselő-testület rendkívüli ülésének
összehívását Polgármester úrnál:

"Tisztelt Polgármester úr!

Az SZMSZ 11. § (2) bekezdés c), d)
és g) pontjai alapján indítványozzuk,
hogy Polgármester úr hívja össze a
Képviselő-testület rendkívüli ülését az
alábbi napirendi pontok megtárgyalá-
sára:

1. A Malomdulő Lakópark Kft. ál-
tal kezdeményezett és a Pest Megyei
Bíróság által 2006. május 18-án elren-
delt végrehajtási eljárás.

2. Szolgáltatási Szerződés Módosí-
tás a Rumpold-Bicske Kft-vel.

3. Az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről szóló
4/1998. (IV. 23. ) Kt. rendelet módosí-
tása.

4. Vállalkozási Szerződés megköté-
se a Selyem-Teszt Kft-vel fűkaszálási
és bozótirtási munkálatok elvégzésé-
re.

Indokolás:

1. A Malomdűlő Lakópark Kft.
2006. április 27-én végrehajtási eljá-
rást kezdeményezett a Pest Megyei Bí-
róságnál az Onkormányzat és a Ma-
lomdűlő Lakópark Kft. között létre-
jött és a pest Megyei Bíróság által jó-
váhagyott Egyezség végrehajtására. A
végrehajtási eljárást a Pest Megyei Bí-
róság 2006. május 18-án elrendelte.
Az Onkormányzat még a végrehajtó
végrehajtási cselekményei előtt ön-

Pilisborosjenő, 2006. május 29.

kéntesen teljesítheti az Egyezségben
foglaltakat. Ennek elmaradása esetén
a véereha'tó visszakövetelheti az On-
kormán 'zattól a Malomdűlő Lakó-
oark Kft. által az Onkormán zatnak
a'ándékozott in atlanokat. Allás on-
tunk szerint ezt az önkormán zati ér-
deket súlvosan sértő hel zetet a Ké -
viselő-testületnek haladéktalanul me
kell oldania.

2-3. Az Onkormányzat költségveté-
se 2006. június 30-ig tartalmaz fedeze-
tet a szilárd hulladék elszállítására. A
Ké viselő-testületnek haladéktalanul
ondoskodnia kell arról ho 2006.

"úlius 01^-től a Rum old-Bicske Kft.
közvetíenül a szol áltatás i én be ve-
vőkkel kerül'ön 'o iszon ba. Ehhez a
Képviselő-testületnek haladéktalanul
módosítania kell a Rumpold-Bicske
Kft-vel a meglévő Szolgáltatási Szer-
ződést és a 4/1998. (IV. 23.) Kt. rende-
letet. A Szolgáltatási Szerződés módo-
sítását és a rendeletmódosítást az ille-
tékes bizottságok tárgyalták és azokat
a Képviselő-testületnek haladéktalan
elfogadásra javasolják. A sürgősség
oka az, hogy a lakosságot mindezen
változások bekövetkeztéről a Pilisbo-
rosjenői Hímiondó 2006. júniusi szá-
mában értesíteni kell, valamint ugyan-
ebben a számban a rendeletmódosí-
tást is ki kell hirdetni.

4. Pilisborosjenő közterületén ismét
derékig ér a gaz és a parlagfű. Az
e ész falu lakossá ának e észsé é-
delme érdekében haladéktalanul el
kell véL'ezni a fűkaszálási munkálato-

kat. Az illetékes bizottságok tárgyal-
ták a fűkaszálási munkálatok elvégzé-
sére irányuló Vállalkozási Szerződést,
és azt a Képviselő-testületnek hala-
déktalan elfogadásrajavasolják.

Kara Árpád
elnök

Műszaki,
Beruházási,

Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsag"

Marosi László
elnök

Pénzügyi Bizottság

dr. Fiák István
elnök

Jogi és Ugyrendi
Bizottság

Kezdeményezésünk azonban saj-
nálatosan eredménytelen maradt,
mivel On mind a mai napig jogelle-
nesen nem hívta össze a Képviselő-
testület rendkívüli ülését. Valószí-
nűleg On nem ítéli halaszthatatlan
ügynek azt, hogy:

On és a Polgármesteri Hivatal
szerződésszegő magatartása miatt a
Malomdűlő Lakópark Kft. kezde-
ményezésére a Pest Megyei Bíróság
végrehajtási eljárást rendelt el az
Onkormányzattal szemben, mely el-
járásnak egyik yégeredménye lehet
az is, hogy az Onkormányzat elve-
szíti a Malomdűlő Lakópark Kft.
tulajdonosaitól ajándékként kapott
több száz millió forint értéket kép-
viselő ingatlanvagyont.

Az Onkormányzat költségvetésé-
ben csak 2006. június 30-ig van fe-
dezete a szemétszállításnak, s 2006.
július 01-től a szemétszállítást végző
Rumpold Kft-nek a lakossággal kel-
lene jogviszonyban állnia. Ehhez
azonban az Onkormányzatnak mó-
dosítania kell a szerződését a
Rumpold Kft-vel és az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéröl szóló 4/1998. (IV. 23. ) Kt.
rendeletét. Mind a szerződésmódo-
sítás, mind a rendeletmódosítás
2006. május végére elkészült, On
azonban mind a mai napig nem haj-
landó azt a Képviselő-testület napi-
rendjére venni.

Falunk közterületein ismét nya-
kig ér a gaz és a parlagfű. A Polgár-
mesteri Hivatal három árajánlatot
kért a fűkaszálásra, s az illetékes bi-
zottságok kiválasztották a győztes
pályázót és 2006. május végére elő-
készítették a vállalkozási szerző-

dést, On azonban mind a mai napig
nem hajlandó azt a Képviselő-testü-
let napirendjére venni. Ont ezek
szerint nem zavarja sem á nyakig
érő gaz, sem a parlagfű. A falu la-
kosságát azónban nagyon zavarja
tisztelt Polgármester úr.

On á fenti okok ellenére sem haj-
landó az SZMSZ 11. § (2) bekezdé-
sében rögzített 15 napon belül ösz-
szehívni a Képviselő-testület rend-
kívüli ülését, pedig ezen jpgszabályi
rendelkezés szerint ezt On köteles
lenne megtenni. On a jogszabály
követése és az ésszerű emberi gon-
dolkodás gyakorlása helyett inkább
immár sokadszor elköveti azt a hi-

bát, hogy nem a munkája elvégzésé-
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re összpontosít - tudja ez lenne az,
amiért On a fizetését kapja, amí
Pilisborosjenőnek évi több mint
5.000. 000, - Ft-jába kerül -, hanem fe-
lesleges vitákat kezdeményez, és
ezen viták során gondolkodás nélkül
aláírja Hegyi Gabriella zavaros, ér-
telmetlen és ellentmondásokkal ter-
helt leveleit.

Feleslegesen vitatkozik, ahelyett,
hogy a munkáját végezné becsülete-
sen. Ön 51 évesen sem tanulta meg,
hogy a fizetést nem azért kapja, mert
jár a polgármesteri tísztségéhez, ha-
nem azért meg kellene dolgoznia,
munkát kellene végeznie érte.

Ezt azonban sem mi, sem Pilisbo-
rosjenő iakossága nem fogja tudni
megtanítani Önnek, mivel 2006. ok-
tóberében könnyes búcsút vesz Ontől
a polgármesteri tisztsége. Erre tekin-
tetíel már mi sem fáradozunk azzala
hátralevő kis időben, hogy Ont mun-

kára neveljük. Azonban Pilisborosje-
nő érdekében megismételjük a 2006.
május 29-én tett indítványunkat, s az
SZMSZ 11. § (2) bekezdés c), d) és
g) pontjai alapján indítványozzuk,
hogy Polgármester úr hívja össze a
Képviselő-testület rendkívüli ülését
az alábbi napirendi pontok megtár-
gyalására:

1. A Malomdűlő Lakópark Kft. ál-
tal kezdeményezett és a Pest Megyei
Bíróság által 2006. május 18-án el-
rendelt végrehajtási eljárás.

2. Szolgáltatási Szerződés Módo-
sítás a Rumpold-Bicske Kft-vel.

3. Az egyes helyi közszolgáltatá-

Pilisborosjenő, 2006. június 11.

Udvözlettel:

Kara Árpád Marosi László dr. Fiák István
képviselők és bizottsági elnökök

sok kötelező igénybevételéről szóló
4/1998. (IV. 23. ) Kt. rendelet módosí-
tasa.

4. Vállalkozási Szerződés megkö-
tése a Selyem-Teszt Kft-vel fűkaszálá-
si és bozótirtási munkálatok elvégzé-
sére.

Megjegyezzük: ezen halaszthatat-
lan ügyek gyors rendezése miatt legin-
kább Onnek kellett volna kezdemé-
nyeznie a Képviselő-testület rendkívü-
li ülésének összehívását. Legalábbis
akkor, ha méltó lenne a polgármesteri
tisztség betöltésére. Egész Pilisboros-
jenő számára szomorúság, hogy On
nem volt méltó erre ebben a 4 évben.

Örömmel és nagy izgalommal vártuk va-
sárnap este a steinheimi német vendégek ér-
kezését. Az első estén mindenki bemutatta
családjának tavalyi vendéglátóját, mivel az
utazástól fáradtakvoltak, hamarosan le is fe-
küdtek.

A hétfői program az igazgatónő köszön-
tésével kezdődött.

Ezután körbevezettük a vendégeket az is-
kolában, minden osztályba bekukkanthattak.

11 órától Galambos Feri bácsi vezetésével

megtekinthettük a tájházat és a templomot.
Délután hat órakor a Kerekes Néptánc-
együtes magyar táncokat adott elő, majd az
utána következo táncházban mindannyian
jól érzetük magunkat.

Kedáen-Budapest néhány látványosságát
néztűk 'meg: Margit-sziget, Parlament, Bazi-
lika, Hősök-tere, Gellért-hegy, Budavári La-
birintus. Sokaknak tetszett a Budavári Labi-
rintusnak az a kiállítása, ahol azt mutatják
be, hogy "mi" mit hagyunk hátra a jövő nem-
zedék "számára. A Váci utcában járkálhat-
tunk és eltölthettük a szabadidőnket.

Másnap a Balatonhoz utaztunk. Tihany-
ban az Apátságot megcsodáltuk, majd a vá-
ros kedvelt utcáiban magyaros népi tárgyakat
vehettünk, Balatonfüreden egy városnéző
kisbusszal néztük meg a várost, és elsétál-
tunk a mólóhoz is.

Csütörtökön első utunk Esztergomba ve-
zete'tt és átsétáltunk a Mária-Valéria hídon.
Ezután Visegrádra mentünk, ahol a buszból
csodáltuk meg a várat. Majd a Skanzenbe

vettük az irányt, ahol cipót sütöttünk, és
megismerkedhettünk régi magyar házakkal
és magyar szokásokkal. Szentendrén, a régi
városrészben egyedül sétálhattunk a hangu-
latos kis utcáiban.

Péntek reggel szomorúan váltunk el tő-
lük, de továbbra is tartjuk velük a kapcsola-
tot, és reméljük fogunk még találkozni.

Szeretnénk megköszönni, hogy a prog-
ram megvalósulásához anyagilag is a hozzá-
járylt a NÉMET KISEBBSEGI ONKOR-
MÁNYZAT 100 000 Ft-tal, a MEDITOP
KFT. 20 000 Ft-tal és a NAGY-KEVELY
GYOGYSZERTAR 30 000 Ft-tal.

Nagy Nikolett, Váczi Lili
8. a osztály tanulói

Taskovics Jánosné, osztályfőnök

Szárnyas kutyák és tejfogak
Még nem voltam borosjenői lakos, ami-

kor felfogtam, mekkora előnyökkel jár afa-
lusi élet. Mindez egy őszi éjszakán történt,
mikor is sötét foltot vettem észre a szizál-
szőnyegen, bár rövidlátó lévén, nem tudtam
azon nyomban beazonosítani a betolakodót.
Béka... Gyerekes öröm, számtalan pocso-
lya-élmény és tudatalatti, ösztönös "termé-
szetvédő" reakció - kitettem a jószágot az
íriszek közé. Semmi csók, pedig lehet, hogy
ő volt a királyfi... Na, ezt megint elmulasz-
tottam (vagy megúsztam?)... De feladtam a
fővárosi lakcímem.

Persze, nem emiatt lettem én "falusi".
Minden városból menekülő ember valahol a
békét (nem a békát!), a csendet keresi: ahol
ciripelnek a tücskök, ordítanak a kabócák,
ugat a szomszéd kutyája (itt operaénekesként
níodulál!); ahol a mikrokozmosz esténként
megszállja a rajzasztalt, ahol a vasárnap dél-
utáni szundit nem zavaqa az aktuális közúti
baleset, az éjszakát pedig a "szolgálunk és fé-
lünk" magányos rendőr szirénázása.

- Vidék... - mondja a nagyképű főváro-
si, bár hozzám hasonlóan ő is kiköltözik az
unott megapoliszból.

Hólapátolás, aszály, özönvízszerű eső,
jégverés, kókadó növényzet, burjánzó gaz,
fűnyírás - mindezt tapasztalja a "gyütt-
ment", de akkor is ujjong a keresztes pók
hálója, vagy egy darázsfészek láttán, és szo-
morkodik, ha a kutyája "elrontott" egy rigó-
gyereket vagy egy növendék-sündisznót...

Kutya. Tulajdonképpen őróla szerettem
volna írni. Falun (legalábbis én így képze-
lem) mindenkinek van ilyen négylábú társa.
Pedigrés vagy kevésbé az. A miénk német
vizsla-keverék és a lövéspróbát biztosan
nem állta volna ki kölyökkorában. Idestova
kilenc éves "vénember". Hát ő a szárnyas
kutya. A szárnyait még nem láttam, mert
csak akkor ereszti ki, amikor... (na itt jön-
nek a tejfogak!)... amikor újgazdagéknál
"esemény" van, pl. a trónörökösnek kijött,
vagy kihullott az aktuális foga (hitelből?),
netalán "qrva nagy buli van!" (sic!) (ezt hal-
lottam pár éwel ezelőtt, artikulátlan han-
gon ordítva az éjszakában). Szóval, amikor
ő, a Kutya veszi a 2 méteres akadályt (kerí-
tés) és páni-félelmében ajtókat, ablakokat,
növényeket (agávé, tudják, milyen szúrós?)
szétrágva megpróbál bejutni a simogató ol-
talomba. Tegnap éjjel is ez történt (hányad-
szor?). Vajon hányadik tejfog esett ki a
barbi-rózsaszín éjszakában?

Mondja meg nekem valaki, létezik-e
olyan fogalom, hogy csendháborítás? Mi-
kortól és meddig lehet bombatámadás-szerű
tuzijátékkal riogatni a helyi lakosokat? Ki
felel azok félelmeiért, akik átélték a háború
lövéseit, és kik felelnek miérettünk, akik
nem szeretnénk ezt megtapasztalni? S ha
már egyáltalán nem érdekel senkit a feleba-
rátunknyugalma...

... talán'mégis vannak kutya-angyalok,
netántán angyal-kutyák?

Medveczky Agnes
képzőművész
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9.§

A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:
"14. § (1) Folyékony hulladékot közterületre (utcára,

parkba, árokba stb.) kivezetni tilos.
(2) Szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terje-

dő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 14. § (1) bekez-
désében foglaltakat magatartásával megvalósítja."

10. §

(1) E rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2005.
(VIII. 15.) Kt. rendelet.

KüllerJános
polgármester

Vargáné Vass Eva
jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri
Hivatala

2097 Pilisborosjenő, Fo út 16.
Telefon: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313

E-mail: b'hivatal freestart.hu

Tájékoztató

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kt 2006. au-
gusztus 1-jétől a többször módosított 4/1998. (IV. 23.) Kt
rendeletét az egyes helyi közszolgáltatások kotelező
igénybevételéröl szóló rendeletét módosította. Az Onkor-
mányzat a közszolgáltatási szerződését is módosította a
szolgáltatóval.

A módosítást me ala ozó 'o szabál i hel ek:

2000. évi XLIII. törvény
a hulladékgazdálkodásról

23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgálta-
tással ellátott terület határait;

b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a
működési területnek a határait, amelyen belül a
közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen kö-
teles ellátni;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel ösz-
szefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az
egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabá-
lyokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés
egyes tartalmi elemeit;

d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létre-
jöttének módját, valamint a közszolgáltatás igény-
bevételének - jogszabályban nem rendezett -
módját és feltételeit;

e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban
nem rendezett - települési önkormányzati feladat-
és hatáskört;

/) az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdo-
nost terhelő díjfízetési kötelezettséget, az alkal-

mazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésé-
nek rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit
vagy a szolgáltatás ingyenességét;

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, szü-
letési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonat-
kozó rendelkezéseket;

h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. § (4) be-
kezdésében meghatározott kivétellel - a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem
elkülönítetten gyűjtött és a 13. § alapján nem hasz-
nosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekinteté-
ben a közszolgáltatás kötelező igénybevételét a 21.
§ (2) bekezdésében foglaltakra fígyelemmel.

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról

és a közszolgáltatási szerződésről

13. § (1) A közszolgáltatási szerződésben meg kell
határozni a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és
módszereit.

(2) Az önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszí-
rozásában vállalt kötelezettsége esetén a közszolgáltatási
szerződésben meg kell határozni a kötelezettség teljesíté-
sének feltételeit és biztosítékait.

(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a köz-
szolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vo-
natkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megköté-
sekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj meg-
változtatása érdekében alkalmazandó eljárást.

(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell
az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást.

Kérjük a Hírmondóban megjelenő ezzel kapcsolatos
szolgáltatói tájékoztatót körültekintően szíveskedjenek
áttanulmányozni.

A szolgáltató egyedi szolgáltatási szerződést köt a tu-
lajdonossal (használóval).

Felhívjuk fígyelmüket, hogy egyedi ügyekben, azok
intézése során a szolgáltató képviselőjével kell felvenni a
kapcsolatot.

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban egyéb
kérdése merülne fel, az alábbi telefonszámon készséggel
állnak rendelkezésére: Szállítással kapcsolatos ügyintézés:
(26) 330-244 vagy (30) 351-6309. Számlázás, változás-be-
jelentés: (22) 350-111/13 mellék, vagy (22) 565-277/13
melléken.

Pl. : A 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás ese-
tén csak a szolgáltatónak történő bejelentés alapján lehet
kérni a tartózkodás idejére a díjmentesítést.

Az egyedi szerződéskötést követően a szolgáltató be-
fizetési csekket és a szolgáltatás igénybevételének jogö-
sultságának igazolására matricát küld.

Fontos, hogy a matricákat olyan helyen kell elhelyez-
ni, hogy a szolgáltató a leolvasást elvégezhesse, de illeték-
telen ne férhessen hozzá.

Együttműködésüket megköszönjük.

A Szolgáltató felhívása

2006. augusztus 1-től új rend szerint történik a hulla-
dékszállítás díjának megfízetése.

A hulladékkezelési szolgáltatás eddigi gyakorlata a
jogszabályi változások miatt tovább már nem volt tartha-
tó, ezért a Rumpold-Bicske Kft. és az Onkormányzat kö-
zött új megállapodás létrehozására volt szükség.

Eddig a lakosok az Onkormányzatnak fizettek a szol-
gáltatásért, mely összeget az Onkormányzatjelentősen ki-
egészített, és átalány formájában fizetett meg a szolgálta-
tónak. A lakosok által fizetett összeg nem fedezte a szol-
gáltatás tényleges költségét, ezért volt szükség az önkor-
mányzati hozzájárulásra.

A jogszabályi előírások szerint átalányfizetés további-
akban nem lehetséges, a szolgáltatás díját a hulladék ter-
melőjének kell megfizetni a 242/2000. Korm. rend. 7. §-a
szennt, a gyűjtőedényzet egyszeri ürítése után, ill. az el-
szállításra átvett hulladék mennyisége alapján.

Közszolgáltatás díja: 1 liter hulladék kezelési díja
2006-ban:

2,355 Ft/1 +15 % ÁFA = 2,708 Ft/liter/ürítés

SZERZŐDHETŐ EDÉNYZET
EDÉNYMÉRET EGYSZERI

Heti egyszeri ürítés ÜRÍTÉSI DÍJA
60 literes edény 141 Ft+Afa

120 literes edény 283 Ft +Afa

240 literes edény 565 Ft+Afa

NEGYEDÉVES
DÍJ

1 837 Ft+Áfa

3 674 Ft+Áfa

7 348 Ft+Áfa

Pilisborosjenő, 2006. június 27.

Vai^áné Vass Eva
jegyzö

llOOliteresbobr. 2590 Ft+Áfa 33 677 Ft+Áfa

Minden háztartással a szolgáltató egyedi szerződést
köt, melyben a lakó, (vállalkozó) megválaszthatja, hogy
mekkora űrtartalmú edényre (60, 120, 240, 1100 liter) kí-
ván a keletkező hulladék mennyisége alapján szerződni.

Ehhez azonban aki még nem rendelkezik kukával be
kell azt szerezni.

A szolgáltató minden háztartást levélben fog értesíte-
ni a változással kapcsolatban, és egyben megküldi a szol-
gáltatásra vonatkozó szerződést. A megkötött szerződé-
sek alapján a háztartások a szerződés meglétét igazoló,
szerződött edényméretre vonatkozó matricát kapnak, me-
lyet fel kell ragasztaniuk kukájukra.

A hulladék szállításánál felkészülési időt hagyunk a
lakosoknak, amikor még nem fígyeljük a szerződött és a
szállításra. ténylegesen kirakott hulladékmennyiséget.
Amikortól a településre elpostáztuk a határidőre beérke-
zett szerződések alapján a számlákat és matricát, csak azt
a hulladékot fogjuk elszállítani, amelyre a szerződés szól.

Az alkalmanként többlet hulladék keletkezésére 60,
és 120 literes Rumpold felirattal rendelkező zsákot lehet
majd vásárolni. A 601-es zsák ára bmttó 298 Ft, a 1201-es
zsák ára 396 Ft. Ez azonban csak a szerződött mennyisé-
gen felül keletkező hulladék elszállításra vonatkozik.
Zsákra szerződni nem lehet.

A nem állandó lakosoknak is kukában kell a hulladé-

kukat elhelyezni, és matricát fognak kapni. Ok a 120 lite-
res kuka utáni díj 75%-át fizetik.

A szolgáltatás díjának fizetése negyedévente csekken
történik, a negyedév utolsó napja a fizetési határidő.

A lomtalanítás továbbra is díjmentesen történik.

Tárgy: hulladékkezelési közszolgáltatás

Tisztelt Cím!

A hulladékkezelési szolgáltatás eddigi gyakorlata a
jogszabályi változások miatt tovább már nem volt tartha-
tó, ezért a Rumpold-Bicske Kft. és az Onkormányzat kö-
zött új megállapodás létrehozására volt szükség.

Eddig a lakosok az Onkormányzatnak fizettek a szol-
gáltatásért, mely összeget az Onkormányzat jelentősen ki-
egészített, és átalány formájában fizetett meg a szolgálta-
tónak. A lakosok által fizetett összeg nem fedte a szolgál-
tatás tényleges költségét, ezért volt szükség az önkor-
mányzati hozzájárulásra.

A jogszabályi előírások szerint átalányfizetés továb-
biakban nem lehetséges, a szolgáltatás díját a hulladék
termelőjének kell megfizetni a 242/2000. Korm. rend. 7. §-
a szerint, a gyujtőedény egyszeri ürítése után, ill. az elszál-
lításra átvett hulladék mennyisége alapján.

Fentiek alapján az ürítés díjának mértéke arra vonat-
kozik, hogy a szolgáltató minden héten kiüríti az adott
térfogatú edényt (függetlenül attól, hogy mennyi szemét
van benne), a hulladékot elszállítja, és megfelelő műszaki
védelemmel ellátott hulladéklerakóba helyezi. A kukaürí-
téssel járó költségek a szolgáltató részéröl akkor is felme-
rülnek, ha a kuka teli van, és akkor is, ha alig van benne
valami.

Ez a típusú díjfizetés kerül alkalmazásra a Képviselő-
testület által jóváhagyottak szerint 2006. július 1-től. Min-
den háztartással a szolgáltatónak egyedi szerződést kell
kötnie, melyben a lakó megválaszthatja, hogy mekkora űr-
tartalmú edényre kíván a keletkező hulladék mennyisége
alapján szerződni.

Közszolgáltatás díja: 1 liter hulladék kezelési díja
2006-ban:

2,355 Ft/1 +15 % ÁFA = 2,708 Ft/liter/ürítés

SZERZŐDHETŐ EDÉNYZET
EDÉNYMÉRET EGYSZERI

Heti egyszeri ürítés ÜRÍTÉSI DÍJA
NEGYEDÉVES

DIJ

60 literes edény 141 Ft+Afa 1 837 Ft+Afa

120 literes edény 283 Ft+Áfa Í2? 3 674 Ft+Áfa ^^

240 literes edény 565 Ft+Afa 7 348 Ft+Afa

1100 literes bobr. 2590 Ft+Afa 33 677 Ft+Afa

A hulladékgazdálkodási törvény 12. §-a értelmében a
hulladékkezelési közszolgáltatást kötelező igénybe venni,
ezért az edényméretet célszerű úgy megválasztani, hogy
az a hetente ténylegesen keletkező mennyiségre vonat-
kozzon. A hulladékszállítás kötelező heti gyakoriságát a
16/2002. EüM. rend. 5. §-a írja elő, közegészségügyi okok-
ból.

A Hg. tv. 21. § (3) bek. a) pontja szerint a közszolgál-
tatás ellátására feljogosított hulladékkezelő a szállítóesz-
közéhez rendszeresített gyűjtőedényben szállítja el a hul-
ladékot. A törvénynek megfelelő edényfajta az új típusú
60, valamint a 120, 240 literes edény, melyekrfek olyan a
kialakítása, hogy a gyűjtőjármű ürítő szerkezetéhez igazo-
dik.
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Mellékelten megküldjük a hulladékkezelésre vonat-
kozó szerződést két példányban, mely egyik példányát alá-
írás és a kukaméret megjelölése után 2006. június 30-ig
szíveskedjenek visszajuttatni az Onkormányzathoz, vagy
címünkre. A szerződések alapján minden háztartásnak a
szerződött edényméretre vonatkozó számlákat és matri-
cát küldünk, mellyel igazolhatóvá válik a szerződés létre-
jötte, és mértéke. A matricát kérjük, hogy szíveskedjenek
felragasztani kukájukra. Ha nem rendelkeznek szabvány
edénnyel igény esetén a bolti árnál kedvezőbb feltételek-
kel tud a cég szabvány edényt biztosítani pilisvörösvári te-
lephelyén (Pilisvörösvár, Fácán u. 44. ).

A hulladék szállításánál felkészülési időt hagyunk a
lakosoknak, amikor még nem fígyeljük a szerződött és a
szállításra ténylegesen kirakott hulladékmennyiséget.
Amikortól a településre elpostáztuk a határidőre beérke-
zett teerződések alapján a számlákat és matricát, csak azt
a hulladékot fogjuk elszállítani, amelyre a szerződés szól.
Az alkalmanként többlet hulladék keletkezésére 60, és
120 literes Rumpold felirattal rendelkező zsákot lehet vá-
sárolni, 298 és 396 Ft/db áron az Onkormányzatnál, vagy
a.................. .. -nál. Ez azonban csak a szerződött meny-
nyiségen felül keletkező hulladék elszállításra vonatkozik.
Zsákra szerződni nem lehet.

A szolgáltatás díjának fizetése negyedévente csekken
történik, a tárgynegyedév utolsó napja a fizetési határidő.
Minden év elején küldjük meg a számlával együtt a díjfi-
zetésre szolgáló csekkeket, melyeken fel lesz tüntetve a fi-
zetési határidő. Banki átutalás esetén egy éves megbízást
célszerű adni a banknak, hogy az esetleges év eleji díjvál-
tozások aktualizálásra kerülhessenek.

Amennyiben év közben változás áll be a keletkezett
hulladék mennyiségében, lakossági kérelemre a szerző-
dést ennek megfelelően módosítjuk.

Nemfízetés esetén a Hg. tv. 26. §-ának megfelelően
adók módjára behajtható köztartozás behajtására kerül
sor. A szerződés meg nem kötése nem mentesít a díjfize-
tés alól.

A lomtalanítást továbbra is díjmentesen végezzük.
Amennyiben a szolgáltatással kapcsólatban egyéb

kérdése merülne fel, az alábbi telefonszámon készséggel
állunk rendelkezésére: Szállítással kapcsolatos ügyinté-
zés: (26) 330. -24.4 vagy (30) 351-6309. Számlázás, változás-
bejelentés: (22) 350-111/13 mellék, vagy (22) 565-277/13
melléken.

Igyekszünk mindent megtenni, hogy szolgáltatásunk-
kal a továbbiakban is elnyerjük megelégedését.

Bicske, 2006. június 28.

Tisztelettel:
Rákjózsef

ügyvzeztö-igazgatö

Közszolgáltatási szerződés

Mely létrejött egyrészről
. szül. ideje: .................. anyja neve:

. mint Meg-
rendelő, másrészről a Rumpold-Bicske Kft. (2060 Bicske,
Kossuth u. 60-62. ), mint Vállalkozó között az alábbi fel-
tételekkel:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Meg-
rendelő Pilisborosjenő

.
sz. alatti háztartásánál keletkező

kommunális hulladék heti egy alkalommal (......... -n,
üdülőterületen: .......-n,) történő begyűjtését, elszállí-
tását és ártalmatlanítását a 2. pontban meghatározott
díj ellenében.

2. Közszolgáltatás díja a Képviselő-testület altal elfoga-
dott ár. Az ár minden év január l-től az Onkormány-
zat által jóváhagyott mértékben változik.

3. Megrendelő ingatlanáról .............. db
literes edényből történik a hulladék elszállítása. Az al-
kalmanként keletkező többlethulladék elszállítására
szolgáló zsák megvásárolható a Polgármesteri Hivatal-
nál és a Szolgáltatónál, ill. a gyűjtőautó sofőrjétől.

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a számlafízetés
negyedévenként történik a Szolgáltató által benyújtott
számla alapján. Megrendelő minden tárgynegyedév
utolsó napjának határidejével csekken fizeti meg a
számlán szereplő összeget. Amennyiben átutalással kí-
vánja teljesíteni a díjfízetést, az alábbi számlaszámra
kell az utalást elvégezni: Raiffeisen Bank.

5. Jelen szerződés nem terjed ki a veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok és építési törmelék szállítására.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az összegyűjtött
szemét veszélyes hulladékot és építési törmeléket nem
tartalmazhat, továbbá azt, hogy Vállalkozó az ilyen
hulladék észlelésekor az elszállítást megtagadhatja.
Ezen pontban foglaltak megszegéséből eredő károko-
zásért a Megrendelő felelősséggel tartozik. A Vállal-
kozó a szerződött edényméreten felül kihelyezett hul-
ladék elszállítását is megtagadja, kivéve ha az a Szol-
gáltató által forgalmazott zsákban került kihelyezésre.

6. Amennyiben a hulladékgyűjtés ünnepnapra, vagy
munkaszüneti napra esik az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően a szállítás napján történik a gyűjtés. Ha ettől
eltérés van abban ez esetben a Szolgáltató értesíti az
Onkormányzatot a szolgáltatás pótlásának idejéről.

7. Megrendelő a Vállalkozó járattervében meghatáro-
zott szemétszállítási napokon a keletkezett hulladékot
szeméttároló edényekben elszállításra előkészíti és az
épület elé kihelyezi. A szeméttároló edények beszer-
zéséről, a szerződést igazoló matrica felragasztásáról a
Megrendelőnek kell gondoskodni.

8. Megrendelő köteles a hulladékszállítási közszolgáltá-
tást heti gyakorisággal igénybe venni. Amennyiben a
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változás kö-
vetkezik be (lakcím változás, keletkező hulladékmeny-
nyiséggel kapcsolatos tartós változás, stb.) a Szolgálta-
tónak 15 napon belül írásban kell jelezni.

9. Jelen szerződés 2006. július 1. napjától lép hatályba és
az Onkormányzattal kötött keretszerződés időtarta-
máig szól.

10. Vállalkozó képviselője:
- Szállítás: Babocsai István (26) 330-244, (30) 351-6309.
- Számlázás, változás bejelentés: (22) 350-111, 13 mel-

lék, vagy (22) 565-277, 13 mellék.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a

Ptk. valamint a Pilisborosjenői Onkormányzat vonat-
kozó rendelkezései az irányadóak.

Bicske, 2006.

Megrendelő Vállalkozó
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

11/2006. (VII. 13.) Kt. sz. rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló 20/2003. (XII. 15.), 12/2004. (III. 15.),
24/2004. (IV. 06.), 29/2004. (V. 15.), 40/2004.

CVIII. 15.), 5/2005. (III. 15.) és a 6/2006. (IV. 20.) Kt.
rendelettel módosított

14/2003. (VII. 15.) Kt. rendelet módosításáról

l.§
A R. 29. §-a hatályát veszti és helyébe a következő

rendelkezés lép:
29. § (1) A közgyógyellátásra való jogosultságról az

1993. évi III. tv. 50. § (4) bekezdése értelmében a jegyző
dönt. Ajogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyó-
gyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot
megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap.

(2) A Képviselő-testület az Szt. 50. § (3) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében a közgyógyellátásra való jogo-
sultság feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) akinél az egy főre számított havi családi jövedelemha-

tár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedülállók esetében
annak 250%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át, vagy

b) annak a 70 év feletti lakosnak, akinél az egy főre számí-
tott havi családi jövedelemhatár meghaladja az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
de nem éri el az öregségi-nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellá-
tás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 45%-át.

(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítá-
sa iránti kérelmet e rendelet 1 számú melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez a jö-
vedelemigazolást mellékelni kell. A jövedelemszámításnál
irányadó időszak a havonta mérhető rendszeres jövedel-
meknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,
egyéb jövedelmeknél egy év.

2.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépéseyel egyidejűleg hatályát

veszíti a Pilisborosjenő Község Onkormányzat 20/2003.
(XII. 15. ), a 29/2004. (III. 15. ) Kt. rendelete.'

KüllerJános
polgármester

Vargáné Vass Eva
jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

10/2006. CVII. 13.) Kt. rendelete
az önkormányzat 2005. évi költségvetésérol szóló
a 25/2005. (XII. 19.) Kt. és a 7/2005. (IV. 15.) Kt.

rendelettel módosított 6/2005. (IV. 15.) Kt.
rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv
91. § (1) bekezdés az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekez-
dése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működé-

si rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30. ) Korm. rendeletben
meghatározottakra figyelemmel a 2005. évi költségvetésé-
ről szóló többször módosított 6/2005. (IV. 15.) Kt rendele-
tét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

l.§

A R. 3. §-ában megállapított kiadási és bevételi főösz-
szeg az alábbiak szerint módosul:

A 2005. szeptember 30. és december 31. között pótelő-
irányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénz-
eszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának nö-
velése, a kisebbségi önkormányzat bevételi előirányzato-
kat érintő határozatainak átvezetése miatt a

kiadási foösszegét 2 180 E Ft-tal
bevételi foösszegét 2 180 E Ft-tal

és az önkormányzat 2005. évi
módosított kiadási foösszegét 870 399 E Ft-ban
módosított bevételi foösszegét 870 399 E Ft-ban

állapítja meg.

2.§
A R. 5. §-ában megállapított kiadási főösszegen belül

kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt elői-

rányzatok megnevezett sorait
190 382 E Ft személyi jellegu juttatások
60 118 E Ft munkaadókat terhelo járulék

182 864 E Ft dologi kiadás
98 049 E Ft támogatások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3.§
A R. 6. §-ában megállapított kiadási főösszegen belül

kiemelt előirányzatok megnevezett sorait az alábbiak sze-
rint módosítja:

41 503 E Ft felújítási kiadások
277 876 E Ft beruházási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

4.§
A R. 9. § (2) bekezdésében megállapított kiadási fő-

összegen belül kiemelt előirányzatok megnevezett sorait
az alábbiak szerint mődosítja:

9 006 E Ft általános tartalék
10 601 E Ft céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

5.§
A polgármesteri hivatal személyi juttatását 355 E Ft-

tal, a járulékok előirányzatát 145 E Ft-tal felemeli, mely-
nek fedezete az elkülönített állami pénzalapoktól átvett
pénzeszköz.

6.§
A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési

szervek módosítás utáni előirányzatát az 1., 2., 3., 4., 5., 6.
számú melléklet 5., 6., 9., 15. és 27. oldalai, illetve a 7. sz.
mellékletek tartalmazzák.

7.§
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

KüllerJános
polgármester

Vargáné Vass Eva
jegyzö
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2005. IV.

751845

Polg. Hiv.

szama

SOI214

801313
751768
552323
5524]!

Onkorm.

'negyedév
Swk eladatok

^^m^enevetése
Müködési
bevételek

Onk. feladatra nem tervezhetö'elsz. ny.
Normativ állami hozzáj. lemondás
Rendszeres gyvt
Kiegészitő családi pótlék
Lakásfenntartási támogatás

Kistérségi társ. 09 01. keresetem. tám
KET bevezetése

Kiegészitő tám
SZJA nomiativ módon

resxoss.ie

Osszesen

Város s k zs . gazdálkodás
K.özhasznu munka

Osszesen

Osszes változás

Szak eladatok

me nevezese

Italános iskola n itó

Italános iskota

]ntézményi fmanszírozás
Zeneiskola

Technikai

Iskolai inlézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendégláíás
részösszeg (változás)
Osszesen

Osszes változás

o

o

o

o

o

Működési

bevételek

95
13

11
3

61
9

4

9997

457

Módosítás ^. ,, _. _, "..
2005. iv. negyedév Kwaasi eioirany^

751153

~751S45

853311

Polg. Hiv.

swma

801214

805113
801313
751768
552323
552411

Onkorm.

Swk eladatok

meKnevezese

Onkormán wtok i a atási tev. n itó

IV. negyedévi állami támogatások
Osszesen

Város és közsé azdálkodás

Közhasznu munka

Osszesen

Rendszeres éndieli ellátás

Rendszeres

Kiegészitő családi pótlék
Lakásfenntartási támogatás

rcszossi'eg

Osszesen

Változás

Swk eladatok

me nevezése

Altalános iskola n itó

Altalános iskola

Na közi

Zeneiskola

Technikai

Iskolai int. közétkeztetés

Munkahelyi vendéglátás

részösszeg (változás)
Osszesen

Osszes változás

Személyi
'uttatások

51

51

1

o

o

355

Sajátos m
bevételek

165-

o

-29

Sajátos m
bevételek

o

-29

Felhalm.

bevételek
4

(

124
o

o

o

F'elhalm.

bevételek

ö

o

o

Támog. Atvett
kölc ~n

m .

1

128717

500
5

2209

nwsdí.

0

o

o

Támog. Atvett
kötcsön tö

o

o

2209

Dolo i Felhalm.

kiadások kiadások

/.;

15

145

o

o

145

636 2;766 6086

63 6 276 6 60 861
1

1

o

o

o

101
1 2
-1

12
O 12
O 11 4

O 1210

Swmél i .. .,. . Dolo i Felhalm.Im.
Járulékok ,.-, _\, ^_,_ ,^ji. _,_ Támog.

854
5375
41

14
13

(

854

355

273
171
13 8
43
4548

o

273

145

2972S
19031

346
1 322

10987
10477

714
4 149

877

4149

65
1801

1 151 O
1801 O

1151 1210

fl

133

(>
1336

o

1. SZ.

Pénrforg.
nélkűli

13

o

13
o

o

Pénzforg.
nélküli

4S4Í

4S43
4

4843

1. SZ.

Tartalékok Egyéb

/9/

19

o

o

o

470 O

Tartalékok Egyéb

470 O

melléklet

Osszesen

439 052
-12

120
-121
121
28
29

39
-2

1 680
431 732

o

500
500

2180

Összesen

143 21
1311
4843
im

39
6199

981
530

148.510

7480

mellékleí

Össwsen

4H7 í 25

47

487 595
1 136

50
1636

1019
121

-121
121

1 211)

11407

2180

Összesen

14321
82 7-21

5841
1981
2894
1047

714
530

148510

7480
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Pol ármesteri

Sor-
s m

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13
14
15
Ift
17
18

swma

221214
701015
751175
751757
751153
751845
751878
751922
751966
851242
851297
851967
852019
853235
853311
853344
901116
902113

Hivatal
Sw eladatok

me nevaese

yv és zeneműkia as
kiadás

Sa'át v, bérelt ingatlanhasználat
e avazas

, 0nk. int. ellátó kiseeitő szolgálat
kormányzatok igazgatási tev.

áros és községgazdálkodás
özvilágitási feladatok
nkormán ok elszámolásai

nk. feladatra nem tervezh. elsz.

U eleti szolgálat
Védönői szolgálat
Iskolai e észsé " ' ellátás

Allategészségügyi tevékenység
ládsegités

Rendszeres pénzbeli ellátás
Eseti pénzbeli ellátás

satrona és szennvvizeivezetés

elepülési hull. kez. közt. tev.

Bevételi elöirányzat
2005. év

Müködési Sajátos mük, Felhalmozási Támogafás
bevételek bevételek bevételek kölcsön tör

58

44(

165 124

20

128 ; 16

Osszesen:

4744

50360 165 245 125 005 149 254

Német Nemzetisé i Kéttannyelvű Ovoda
Sor- Szak elailatok

.
< ám swma me e

1 v a
2 552312 Ovodai intézmén i étkezés

3 552411 Munkahelyi vendé látás
4 751768 Intézmén i va on működtetése

Müködési Sajátos mük. Felhalmozási Támogalás
bevéteiek bevételek bevételek kölcsön tör.

40
23

Osswsen:

Oregek Napközi Otthona
Sor- Ssak eladatok

szám swma m nevetese

85 appali szocia is e tas
2 853233 Házi ondozói szolgálat
3 853255 Szociális étkezés

6325

Működési Sajátos mük. Felhalmozási Támogatás
bevételek bevételek bevételek kölcsön tör.

Össiesen:

1 2

2263

tvett

nzeszk

2. sz. melléklet

Adatok ezerforintban

Pénzmwadv. Osszesen

2141
20

tvett
nzeszk

Atvett
.nwszk.

211

284

13

4776 298 641

58
711
53

50
349244

500

481

43! 732
2141
2088

24
o

o

300
o

4744
793281
.'93281

Adatokezer orinthan

Pénzmaradv. Osswsen

17

529

350
4204
2 300

o

6854
6854

Adatok ezer forinfhan

Pémmaradv. Osszesen

109

109

1 O O
100

1 202
2371
2372

Német Kisebbségi Onkormányzat
or- Swkfeladatok

s ám s ma me evezese

Német ise ;ormán zat

Működési Sajátos műk. Felhatmozási Támogatás
bevételek bevételek bevételek kölcsön tör.

14-

Osszesen:

MűvelöSési ház, Művelődési Kö ont

or- Swk eladatok

szam szama m nevezese

5000 o o 4Í 428

Működési Sajátos mük. Felhalmowsi
bevételek bevételek bevételek

Atvett

énzesik.

Atvett

énzesik.

Adatok ezer forintban

Pénynaradv. Összesen

46428
5253 5Í 681

Adalok ezer forintban
,i

Pénwaradv. Ossa

ve esi az, uve

Altalános é.t Mmészeti Iskola

or-

swm

2

3

ési özp.

Osswen:

Szakfeladalok

szama me neveiese

A ta anosis o a

805113 közi
801313 eneiskola

Össiesen:
Minösszesen:

1 I O

1 100

6504S

Működési

bevételek
9

9997
75045

o

1<, 5245

Sajátos mú'k
bevételek

o

/é5 245

9

125005

Felhalmowsi

bevételek

o

125 905

o

} 90 682

Támogatáso

o

190 682

o

477é

Atvett

133 670
138446

271

271

304 803

371
1 371
1 371

8S5 5S9
Adatok ezer forintban

Pénzmaradv.

4843

4S43
309 645

Osszesen

148510

148 510
148 510

/ 004 (169

HalmoT. ódás kiszűrése -133670 S 70 3 W
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Polgármesteri Hivatal

LJ

ro

12

221214
701015
75 II 75
751757"
751153
751845
751878
75T922"
75Í966
851242
851297"

Swk eladatok

mesnevezese

. önyv és zeneműkia as

[Lapkiadás

|Saját vagy bérelt ingatlan használat
|Népszavazás

iOnk. int. ellátó kisegitő szolgálat
Onkormányzatok igazgatási tev.
Város és községgazdálkodás
|Közvilágitási feladatok
Onkormányzatok elszámolásai
'Onk. fetadatra nem tervezhető elsz.
Ugyeleti szolgálat

13
14
15
16
17
18

Védőnöi szolgálat
851967 Iskolai e észségügyi ellátás
852018 iAllategészségügyi tevékenység
853244 Családsegi'tés
853311 Rendszeres pénzbeli ellátás
853344 Eseti pénzbeli ellátás
901116 Csatrona és szennyvizelvezetés
902113 Települési hulladék kez. közt. tev.

Kiadási elöirányzat
2005. év

^s ^^
ittatások

1 50
2885

51 635 15
I

2680

Dologi
kiadások

3 f'

314
63 (.

I j
11 731

1 08
1

I

Felhalm.
kiadások

276 600

TámogMái

6086]

133

214

PlUSBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

melléklet

ezer Jorintban

vétl Osswsen

o

3121
535
2<f

3S9
4S7595

/é.?i5
11731

13367

1^<, (1,

II
3

11 I
392

Ossiesen: 5S 479

Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Ovoda
Sor- Swk eladatok
szám

1
m neveiese

2 552312 Ovodai intézményi étkezés
3 552411 Munkahelyi vendéglátás
4 . 751768 Intézményi vagyon működtetése

Oregek Napközi Otthona
Sor- Siafi eladatok
szam szama me nevezése

1 S 3266 Na ali szociá is e látás
2 853233 Házigondozói szolgálat
3 853255 Szociális étkezés

Osszesen:

Osszesen:

Személ)
uttatast

(

34614

Szemétyi
utttitásoi

1

21!

528S

17270 123668 2S7 772 211 469

3

3

12 4H

, 9 607

11675

I 1
718

1736

200

4321

Német K.isebbségi Onkormányzat
Sor- Szak eladatok
szam száma me neveiése

I 7511 4 Nemet ise ségi Onkormanyzat

2141
4649

124
156

360
II 40,'
í 39

11 17
39203

7 !S 265
71 S 265

k ezerforinthan

fr Osszesen

39K
9*<7

4 .,
58905
SS 905

ezerforintban

Osszesen

68
3005
1 466

H 34 5
11345

Siemélyi
uttatások

Járulékok
Adatok ezerforintban

Dologi Felhalm
kiadások kiadások rám>Satas Tartalékok Egyéb Összesen

Hitel visszafízetés

Miivelődési ház, Művelödési Központ
s<"'- Ssak eladatok

Osszesen:

1 7

1875

2960

29606

o

20000
20200

31 681
3168]
51 6S]

swm swrna

I 21 15
me nevewse

Müve ési Ház, Műve ö esi öz

Össwsen;
Össwsen

Személyi
.uttatások .lár>l^ok

650) 29

6 509 2 097
104 S9(f 32 77S

.Idatok ezerforinthan
Dologi Felhalm

kiadások kiadások Támo8<ltás Tanalékok Egyéb Összesen
60 <; . . .'

6707
14S 9S7

o

31757S

Aitaláms és Mmészeti Iskola
sor- Szahfeladalok
s m s áma me nevewse

AIta anos is o a
2 805113 Napközi
3 801313 Zeneiskola

1

í 5 363
50. ...... ° 153<>i

3317] 9 IV 607 ff S55 559

Személyi
iuttatások Járutékok DOIOS' Felhalm-kiadások Támo8'"<s Tarlalékok

Adatok ezerforintban

Össusen

Ossusen:

Mindös.msen:
Halmowdás kiszűrése:

SS 492
190382

27340
60 11S

33S77
182 S64

ISOl
3t9 379

o

23] 719
-133 670

o

19607

148 510
14S510

/ Ofí4 fí69
/i "0399

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Módositá?

2005. IV. negyedév

Felújitás megnevezése

1

Játszótér

Tűzoltószertár

Utak felújítása

Kisebbségi Onk. Ing. Felújítása

Felújítások AFA-ja

ÖSSZESEN:

15

4. sz. melléklet

Ezerforiníban

Teljes költség

2

10000

16000

7202

8301

41503

Beruházás megnevezése

1

Kisebbségi Onk. Házrész vásárlása

Gépek berend. Kisebbségi Onk.

Tisztítóbövítés áthúzódó munkálatai

Polg. Hiv. geodéziai felm.

Engedélyes tervek, pályázatok

Utépités vízrendezési tervek engedélyek

Iskolai tomaterem

Orvosi rendelö

3 db szivattyú

Elektromos szekrény cseréje

OMS követelés bírósági végzés alapján

Ovoda burgonyahámozó

Iskol&számítógép, hangszer udvarijátékok

Kresztáblák

Irattár kialakítása

Utépítés

Beruházások AFA-ja

ÓNO(3000)+Részvény(50)+Ingatlan( 175)

Kht. Törzstöke

ÖSSZESEN:

5. sz. melléklet

Teljes költség

2

14

2

1

1

5

14

90

60

2.

3

1

1

1

16

54

3

3

277

000

482

950

300

500

800

000

000

456

880

652

160

441

100

600

000

330

225

00

876
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Mó<tositás
2005. IV, negyeáév

Cim mve, sswaa,

Alcíin KICTC, saEáina

EIStrányzat laemclt
jc>ggo:rt elfiiré

saEáinta

Polgánmesteiril Mvatal

751153 CnfeonnAnyzatf tgas^atiis

6. swmú melléklet

01
s

EmrfwtMtíbttn Í

E16tráayzat.<>o|>ort, Meniett tílSlráayaat Bn^Bevezése Előiráayasat MódosttatE

4410Í 44
bev<

cn sb bevétctei

sajátos bevételtí

Aitaláiws for^>hmi adó-bevétetek, visszatér.

Vállaikozási bewhetek

ÍÍamatbevételeti;

IItetékek

Helyi aáók
A kösqpO Mti adók

bevétetek

Twgyj csaáe&zok, imtnatenátisjavak érték.

PCTizttgyi befektetések bevétetet

Egyéb fe&alinozási bevéielek

Nonnatfv állami hozzájárulás

Köapontostton elöirányzat

líií-gészjró táEiwgatás (egyéb)

MöJíödéstsépteteB önkonnáttyzaitolt; tám.

Normatív teött ft-lhasználású támogatás

Cimzett tónwgam

TerOÍett kiegyealitést SÍEOI . . oélutíim.

Céijellegtt decenttalisEalt tintoyi tás

Egyéb köywata ttmot; tás

f^^^WM^ *>M^
OEP-töl átvett péniEeszttfizök
EIkütönttett áilami pénzatap. Átvwa péitzeszte.

K ' (fejeaatíSI) lcvi sa>vtél átv. pénz.

Egyéb szervezetektöl átvett péRz^ritöz

EU tamo^. atás

,jramiiiszfr>sAtA<H^tek
Hitetek, WcsWk bevétetei

Énéle ' bevételei
lafiShWACTál^*

Elteft évi vállaltozásj enrfmény ígénybevétele
8I:VfeTUEK

27 17 27 175

I3WO

51

_J

SKS9^

305 89^
á>
"ii~ 3

3194 S<^

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 17

Módosítás

2095. IV. segyeáév ^ __ ̂__ _ _, _ _ , " ^,
6. számú wbelléidlet

CÍIBI nwe, wánaa ^ ^l

Alcina aeve, száma 75I153oalu>raáiiyzati:lga%att8 ! 5

E'serforintlfan !
Etöiráayaat Kfemelt

csowrt , dtölrán at ElőiréiiyMt-csop<ilrt, tíemdrt előiráayzat i>^iSCT')aése ElőiráBiyaat MNtestott

íS

9

51-52

53

37

í>

126

125. 182

37

IÍ

12

13

M

t

^

3

4

5

f>

7

1

2

3

i

.>

3

i

.i

Syentetyi jetle^i jtttiatásdí

Maf&aasáökat terhelŐ Jáfölékok

DdÍc^ijeUcgu kiaáásofe

; Egyéb folyó teíaáástík
Mfflk&áési cétö

Tamdaloin és szoctálpoittiiígj jytíatásots;

EUáfottak pénzbcli juttatá^

jRAadbiw&aÍ tííé !tMWk

Felújításoik lciadásat

IntóTOényi bervházási kiactí&ott

Fejhatawmsj célé péniseszicöi'aadw

rwt^iM
Altalafios tarttlélt

Céltanalék

AMaiii&áztartási céltanaldli

áy&efeí Itammsti

E^yé& kictdésoít

 

Mtw#ivwM

Hiteíek, tolcwROk

Krtékptpjrolt Itiactásaí

J

J_

Xf22S

5163

1523

5864

4é73

wm
387

24087

4S9S3
32 35,,

10601

SMW

$1 63.

15.23

é365

60451

2m
12

244 O

41.

ItMf
900'

}0 tít)!

Attalános célu támogatás

Célsatistí táiBö atás AFAn'. 38. §(})bek. b.po8t

<4

Létszámkeret Atl os álloniányi létszáni/ (CT) 18 2R
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Móáosítás

2005. ÍV. negyedév

Cim neve, aiSEáina

Aldim neve, Máma

'EIőirányzat: KleiBieIt
fötoport eloíráiiy asat

saAmtt

MgáraKsBteri hlvatat

751845 váres és koiEséggaadáIMás

Előirán.yzat-cseport, iíientelt etStr&nyiEat
BBCgBCVtíMSe

tí. ss&mu melteklet

81

<1

Kwförinibatt í

Eloiráoyzat Modösított

3

J

9

S.t.52

53

55-56

3

4

5

6

1

)

2

1

2

3

4

5

6

?

1

2

3

Bevételek

mtth'

Alaptevékenység bevétetei

Alaptevéken i egyct? bevétdei

iRtéanények e^éb sajátos bevétólei

AltaiáBos forgalmi adé-bevételek, vhszatei.

Váiiallíözasi bevéteieit

Kwiiatbevételeit

FeiheSwwsíaí fs t < .tík. í. S hv^teíek

Y fsiawastvM
----tí

Maköáési célra átvett pénzes>dkteöjt

Feji^aésí cétra átvett pénzeszközök

Eté?:Ő évi ̂ ttzimraávány igénybevéteie
EÍÖz^ évj vállalkozasi ereABény igcii^>evétele

50,.

ií

Aitalános céiu támogatás

CéleUe . t' itás

WVÉTEUW isasNs

MMOtoaias^Mk

Szeméiyi juttatások

Muitoadölí^ teri3tet6jaruléltok
Dologi UadásQk

Egyéb folyó kiadásolí

Muködésí cétu pénzcsziífiz at^as

Támáalora és szioeiáipolitífaai juítatásoií
EBátottaIi pénzbeli juttatása

Felujitás

fatéményí benAázasi kisd&ok

E fe tesaési céto kiada&ok

1?2A>' .

:i im

734
259

143

T

i-

t

/6M
IWv

4'. ';

H

l&N

LétsxAmherei ̂ átía *>s &IIomáii i létsxámj  

SSQS. IV. 6.
Cim awé, sasíana

iAIcím <*ew, ̂ áiBia.

IPRt|^nBiesteri Mvatal
:7S1%>6 <iA>rn>áayaMMtí leladtetora INÍIM tery tílsx

EwrforíM^ksea Í
: EltfWayaat Kfeinirit

cw\ rt elglráa^t; ElfiiráByzat-esopM art. MeaaeltefótrániysEatiaiegitWtöiEése:
SE&ms

1 t 3

StevétAfc

92

tó

n

4

942

e

2

3

4

5

6

T

>

9

10

Alaptevtteaység egyéb bevAelei

tBitéa'nények egyéb ajátos tNpt'éjt&tei

Altalána ferg'alBfti aáó-bevétetek,

s^w^mStí^ v^M

Hetyi

Atea^áwt köqmati aáék
Bitságolt, e<* ;é& bevételA

íFeíMwwiUós >><y <.//<. .

Tárgyi esseköyM., íaimnateríátísjavak érték.

Pettaigyj befetetfeek tevétclei

E *yéb fötbalnwmisi bcvételefe

Nonmtfv dllami hosájaFtilás

Ktepmtosftott elömGymt

ÍCwgészitft <egyéb)

MukMésk^ptelea őrikonnmyzatolt tám.

Nmmtfy fcötötí felhasznáiása

Terflteti ltieC'Rnl(At szolg. fejt. céíu tám.

Céljcltegfl decCTntízalt tmnogatös

r <sw<towt

OEP-tSI átvett

EtkUlwtített átlasii penmísp, átveiB péuzeszk.

KSqponti (fejemffl^ kví swwsSS átv. péaz.

Egyéb szwezetefetöi átvctt:

Eü tam^atós

itok bevélcteí

ftn , vríSMbw^Mk

évi péMzmCTdváayiyaytxvétele
;l&^éY>_váljEa}I(<iasi endmen Igaiyittsvétele

3 38

34<

338

MW

5208

1W 8.:

w^
124 4<

w

11504

142

5208

IW77

w

124 4

sm?ie
11.6 54

32Í-

89

ü

Í3

<w
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2005. IV. oegyedn

CÍIB iieve, száma

AÍcSna nRve, sriiana

Pölgár>tsteri hivatal

853311 reiBdaeres péBzlienl

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

6. számú mellékiet

01

15

E'sse'rfö'riM'lwn !
EIüiráapsat KÍ&Batílt

rt elSiranvaEat EIélráBysEat-csoport, Idenaelt tíloirényasat m^sswmése Etölrányzat
szAn>a

í

3831

!S

3

4

5

6

}

1

.>

i

2

!

2

Bevételek

AIsirtevéliaiység ̂ wétetei

Aiaptevelteaység egyéb bevételet

iBtézméayeÍE egyéb sajátos bevéteN

AItalMKW förgaimi adé-bevétctefc, vissatér.
VáIiaiJiozási bevéteiek

Kamatfeevétetek

^;<^M^B^CT^It^ft^éwáE(!felÍ; ,

y <
Mflkéáési célra áívett pénzesAözok

Fe'les^ési célra átv'cn geftze:szt(6z$k

Mt. .. KéiWSÍwv^eW
Et6zÖ évi péBzmat-advíay igétiybevétele

E18z6 CTI váltalküzási eredméay i cRybevételc

Aitaianos cétu támogate

C'éi'el tás

BEVÉTCLIH?

Kiadsfasok

^MffiMtíMeMsttit

Mankaadókat terhelöjáralékoÍE

Dol<^Í líiaáásolt.

E%.'éb folyó kiadások

Mflkóáési eéltí pcnzesdö.z ataáás

Tánadatottt é$ sz>ctátpo!jtÍJsaiJutatásök
Kilásstatt ' "uttatá&a

Fctöjitás

EBtézményi bcrahiztei lkiadA>k

E. éb iftylcsaést célú lEÍadásoit

|Lé.teámIíeret /átía os álloniái* i tétsx&m/ fe

?:_
1149

57 114^

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

ModosÍtás

2005. IV. negyedév

Cfna mwe, s%ám:a

lAtelia neve, szAnaa

a&irányaat . Ktenielt
t>o|K>rt elAtráttyMt

smm. a.

1 2

21

Ált>láa<w é> Als^pfoMi Mfiwfemtl tsfckOto

EIfiirányzat-<s<p rt> kiemi&It eIfftráiayMt

6. számw mettéUet

Ot

27

.EzerfffríMhűft!

EIffirányait. Mwdwitett

1

91

BwétAk

9S4>
í

2

3

lei

AIaptev^kcsység égyéb bevételei

Iatézménye'k egyéb bevétetó

Aliialáitos ftirp, !mi ado-tevétetek,

Váltalkoasí bevételek

K.amatt^vétetok

FelkaIim^Q&sí és ifűhe Agtf^^fe. É...
-- *WW t

r_
MSkőáési eélra átvett péazesztózük

IFqtesztési célra áívett

W67
133 6?

E16ző- svt :pé>zraaraávmy igénybevéwle

2W3,évi adváB igé>i:ybevéte]e

4*

27-

93'

73

93

s

.>

|_ 5Í. 52
.

".
I 54-55-56

w

1

1

2

I

2

3

4

5

6

7

1

2

:. tí>^ . . fsM^cya^t
Alalásos cé!ö Anogatás

Cé ' támo atós

<Ní

ICjiadáKik

j Sz ié!yijüttaiEésok.
MutAaadokat tttAeii&jánatétok

Dotögí kiad&ok

Egyéb falyé

^ Möteödé&i eétó péaze&döz átad^
TársadaSöm és ss'octAtpoIiíiiiai
EUátottak: 'azteli 'uuatása

|: ^MMi^W^M^Mk
Feiajitás

Intémmiyi bmiháa'ast feisáások

Egyéb fejl<ztési cété tíacteok

.^ai,

h;

W2

f42S6ff
8.5 49

273
29 72'

65.

w

148 Sl

Í46
8549

2? 34
3387

180

ILétsaAmfceret Mtta m áIlomAa^ Nst'Káan/ W 41 41
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Móá^Ítás 7. sz. melléklet

2005. IV. Regyedév

Az Önkwmánywt 2995. évi bevételet és kMámijegciineMkéntí mérie^wrS bemuttttásu

BEVÉTELKIC

Bwé^i JogeÍBB

S.7

S. T. Í.

5.7.2.

5. 7. 3.

fr. t.

ftj. t.

é.t.2.
fe. tj.

A. f.4.
6.2.

é.2. 1.
ft. 2, 2.

6. 2.3.

6.2.4.
y

7J
7.2.

fcl.

82,

9.
tO.

W. Í.

ró.2,

II.

>2-
I.

^ s^Saw^ tmtíMi^ 't*,

At<u edett tó

Bfrsé ok,

i adók

bevétetek

II. Mtó>i^MA^Btekl>@^IA :
Térgyi es^ sM^ tniinateriális 'avak CT^tesitése
Önkonnán >(A; sa'át(w felhatmöiEásí és tSlEebevétclei

m,

Nonwtiv hosEsajAmlMok

Kpzpontositott et&iiányM tok

SirinhiEü'i tá

Konnattv kötott fcthssxEMiásfi tamogatas

K.ieg.éwjto támogatas

MSk&IéitfcqE>telCT: önkomiány/atoit támo st>sa

Kö)>égyeté<> tegCT^iwwk és vis&íatértilfc-iek (ettee. ev)
Fe|te>^j célú tasmogaa^A (5J.1+...+S.7.4)
('f't- rímzw samogatós

TfrSleff ^f'eyfHSStésf szofg. fcjl. ctlú táme^ww

Céfíftttf^S deeenfraltílt tafno atás
E 'f(* tós WMÍ lámMslÁ*

W. miű^^i/M y6w>MMShti
MfiicO^si céU péaaszkftz án'éail (6, t. l+..^+6. 1.4)
OEP-tfff óft'W pemeRkif:

El. ' tímffgsitá'i
ElkeiwitWtit oliftmt pétKaSviffffkiai átvw fféHvsküs

Itt

Frfh>iit>o><i célu péaa-esAfe átvétel <é.2. Í+... +é.2^)

OEP'tS! átvea pémevkös

?t"j

KlkalSmíetiMtyipwsatapwktóÍtítvvíl^eim:,
E. 'éf* támo.wás

v. n>. ttílcs> ^siNph. éntt>. :IN . t^i-ffií
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Sürgősségi orvosi eüátást biytosítják
Munkanapokon hétfőtől péntekig

Hétfő:
8-tól 13óráig

13-tól 18óráig

Kedd:
8-tól 13óráig

13-tól18óráig

Szercfa;
8-tól 13óráig

13-tól 18óráig

Csűtörtöfc
8-tól 13óráig

13-tól 18óráig

Péntek:
8-tól18ór'áig

Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Kovács György
Rborosjenő, Orvosi rendelö
tel. : 336-308

Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Venesz llona
Rborosjenő, Orvosi rendelő
tel. : 336-187

Dr. Venesz llona
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 351-286
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224

Dr. Kovács György
Rborosjenő, Orvosi rendető
tel. : 336-308
Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelö ,
tel. : 350-224

Dr. Gaál Gabriella
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-915

Ön csak a munkájára figyeljen,
a törvény legyen a mi dolgunk

Könyvelés-, adó-jogi-üzleti tanácsadás egy cégtől

SzolgáÜatásaink:

. Könyvelés

. Adótanácsadás
* Nyereség és személyi jövedelemadó

optimalizálása
. Apeh és társadalom biztosítási ügyintézés
* Adótervezés
. Jogi képviselet, szerződések átvizsgálása,

szövegezése
. Uzleti és marketing tanácsadás

Small Business Kft.
Tel: 06-309-528-578
Fax:06-26-336-296

e-mail: smallbusiness t-online. hu

Pétoi, K.ot&ty Y8<@s.
Bzfirtagjá *t 2&
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"Kiválasztottak. Az ész vizsgája és a változó sors
próbája tegye őket azokká, s ne csak a vonzalom adja
meg rangjukat, hanem az értelem is.'

(Gracián Y Morales,
spanyol író: Eletbölcsességek kézikönyve)

2006. október 1. az önkormányzati választások napja.
Kérjük azokat, akik akár polgármesterként, akár

képviseloként kívánják megméretni magukat
Pilisborosjenőn, küldjék el fényképes, legfeljebb 25 soros

bemutatkozó ímsukat a szerkesztőség címére,

hogy azokat a szeptemberi lapszámban meg tudjuk
jelentetni.

Az írások beérkezési határideje: 2006, s^eptember 1.
E-mail: mediamix@mail. datanet. hu

vagy: varsi@mikroweb. hu

(Szerkesztőség)

Á faelyi választási ireda
fcezleméntyei

A fcéimselo testötet
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A Képviselő-testület júliusban két
ülést tartott, július 06-án és július 27-
én. A július 06-án megtartott ülésén
a Képviselő-testület elfogadta a Va-
rázsmanó Házi Gyermekorvosi Kft.
(2096 Uröm, Rákóczi út 66.) szerző-
dését az iskola-egészségügyi felada-
tok ellátására vonatkozóan, s egyút -
tal felkérte Küller János polgármes -
tert a szerződés aláírására. A Képvi -
selő-testület a Lazarét területén fek -

vő, 623 és 657 helyrajzi számú ingat -
lanok esetében a Budakörnyéki
Földhivatalnál a közművesítési köte -
lezettség teljesítésének biztosítékául
bejegyzett kötelezettség átvállalásá-
hoz hozzájárult, s egyúttal felkérte
Küller János polgármestert a szerző -
dések aláírására. A Képviselő-testü -
let hozzájárult a 0135/7 helyrajzi szá-
mú 444 m2 összterületű, a 0135/8

helyrajzi számú és az 1547 helyrajzi
számú "állandó jelleggel tárolásra
használt beépítetlen terület" megne -
vezésű ingatlanok eladásához a 2002.
évben megkötött szerződésben meg-
határozott vételár +AFA vételár el-
lenében, s egyúttal felkérte Küller
János polgármestert a szerződések
aláírására. A Képviselő-testület elfo -
gadta a közoktatási intézményekre
vonatkozó Intézkedési Terv felülvizs -

gálatát, s egyúttal felkérte a jegyzőt
és a Pénzügyi Bizottságot arra, hogy
a 2006. és 2007. évre előirányzott fel-
adatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi fedezetet a 2006. évi költ-
ségvetési rendelet módosításánál, il -
letve a 2007. évi költségvetési kon-
cepció készítésénél jelenítsék meg. A
Képviselő-testület elfogadta az On-
kormányzat Minőségirányítási Prog-
ramjának felülvizsgálatáról szóló do-
kumentációt. Az elfogadásról ajegy-
ző határozati kivonat és a Program
megküldésével tájékoztatja az intéz-
mények vezetőit. A Képviselő-testü -
let díszpolgári címet adományozott
Galambos Ferenc pilisborosjenői la-
kosnak Pilisborosjenő Községért ki-
fejtett példamutató tevékenysége el-
ismeréséül.

Július 27-i ülésén a Képviselő-tes -
tület úgy döntött, hogy előkészítet-
lensége miatt elnapolja az Onkor-
mányzat 2005. évi költségvetési zár-

számadásáról szóló rendelet tár-

gyalását augusztus 3. napjára. A
Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Tájház bővítéséhez szüksé -
ges házrész vásárlására és a pályá-
zati önrészre vonatkozó megálla-
podás elkészítésére, valamint a
földhivatali ügyintézésre térítés-
mentesen megbízza a dr. Maczó
Agnes Ugyvédi Irodát. A Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a Ma-
lomdűlő Lakópark területén a II.
BHTR állomás elhelyezése az
ELMÜ és a beruházó Kft. által el-
fogadott és javasolt módon a
122/2004. (X. 15. ) GKM rendelet
fígyelembe vételével valósuljon
meg. A Képviselő-testület korábbi
döntéseinek végrehajtása érdeké-
ben felkérte a jegyzőt, hogy a Tég-
lagyári út kialakítására és a Bécsi
úti csatorna megépítésére, építés-
hatósági jogkörében eljár/a, a
megfelelő egyeztetések lefolytatá-
sa után hozzon határozatot, mely-
ről a Képviselő-testületet és az ér-
dekelteket értesítse.

A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy mind az új Egészségház,
mind az Altalános Iskola bővítés
III. ütem (tornaterem építés) kivi-
telezésére kiírt közbeszerzési eljá-
rásban a Vízépítő Kft. ajánlatát
érvénytelennek tekinti formai és
dokumentumbeli hiányosságok
miatt. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy mind az új Egész-
ségház, mind az Altalános Iskola
bővítés III. ütem (tornaterem épí-
tés) kivitelezésére kiírt közbeszer -
zési eljárásban a Progress B 90
Zrt. ajánlata az ajánlati kiírás és
dokumentáció feltételeinek meg-
felel, erre tekintettel érvényes. A
Képviselő-testület úgy döntött,
hogy mindkét közbeszerzési eljá-
rásban tárgyalást kezdeményez a
Progress B 90 Zrt-vel, s erre tekin-
tettel az eredményhirdetést 30
nappal elhalasztja. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a Fehér
Kereszt Baráti Kör Kiemelten
Közhasznú Egyesülettel 2006.
szeptember 1-től az ellátási szer-
ződést megköti, továbbá öt férő-
helyet biztosít a Családi Napközi -

ben, valamint a 2006. évi költségve-
tésben szeptember 1-től 360 OOO,-
Ft költséget biztosít az általános
tartalék terhére. A Képviselő-tes -
tület a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 23. § (2) be-
kezdésében kapott felhatalmazás
alapján Gergelyné Csurilla Eri-
kát, Heltai Pétert és Márton Atti-

lát a helyi választási bizottság tag-
jának, Révész Arpádnét és Fodor
Alízt a helyi választási bizottság
póttagjának választotta. A Képvi-
selő-testület a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján az I. számú kisebbségi
szavazókör szavazatszámláló bi-
zottság tagjának Babai Bélánét,
Bereczkiné Szendrey Evát és Illés
Tibornét, póttagjának Szántó Má-
riát és Bogár Andrásnét választot-
ta. A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Lazarét területén fek-
vő, 646 helyrajzi számú, 800 m2

térmértékű ingatlan tulajdonjogát
elcseréli a 672 helyrajzi számú,
800 m2 térmértékű ingatlan tulaj -
donjogával Gábeli Györgyné tu-
lajdonos kérelmére, és hozzájá-
rult ahhoz, hogy a közművesítési
kötelezettség teljesítésének bizto-
sítékául az Onkormányzat javára
bejegyzett keretbiztosítéki jelzá-
logjog a magántulajdonos terhére
a 646 helyrajzi számú ingatlanról
a 672 helyrajzi számú ingatlanra
átjegyzésre kerüljön. A Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a La-
zarét területén fekvő, 653 helyraj -
zi számú ingatlan tekintetében a
Budakörnyéki Földhivatalnál a
közművesítési kötelezettség telje-
sítésének biztosítékául bejegyzett
kötelezettség átvállalásához hoz-
zájárul. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Lazarét területén
fekvő, 538 helyrajzi számú ingat-
lan tekintetében a Budakörnyéki
Földhivatalnál a közművesítési
kötelezettség teljesítésének bizto-
sítékául bejegyzett kötelezettség
átvállalásához hozzájárul.

Helyszíni Tudósító

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Küller János polgármester a Képviselő-testület 2006. jú -
lius 27-i ülésén arra szólított fel, hogy költözzek el a falu -
ból és legyek Debrecenben képviselő. Megdöbbentő sza-
vak ezek egy polgármester szájából. Szülővárosomat, Deb -
recent bármikor szívesen meglátogatom, de elköltözni Pi -
lisborosjenőről sem Küller János, sem elvtársai felszólítá -
sára nem fogok. Maradok. Az Alkotmány 8. § (1) bekezdé -
se szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthe -
tetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait - így a lakóhely
megválasztásának jogát is -, ezek tiszteletben tartása és vé -
delme az Allam elsőrendű kötelessége. Tudtommal
Pilisborosjenő a Magyar Köztársaság része, így Pilisboros-
jenő polgármestere egyetlen pilisborosjenői lakost - így
engem sem - szólíthat fel arra, hogy költözzön el a faluból.
Egyébként furcsa fíntora a sorsnak, hogy a befogadó ma -
gyar nemzet egyik állampolgárát egy magát kisebbséghez
tártozónak valló polgármester akar elküldeni egy magyar -
országi faluból. Eev maeaból kivetkőzött zavart lm"ű
ember ostoba felszo iiasa vol

1 izonyi anyt - anogy SOK

számmal nagyobb kabátot ho
nem való ez polgármesternek".

Küller János polgármester ezeket az ostoba szavakat
azért intézte hozzám, mert számon kértem rajta azt, hogy
miatta nem lesz ebben az évben sem semmiféle beruházás
Pilisborosjenőn annak ellenére, hogy a Képviselő-testület
számos beruházást eltervezett erre az évre, s megteremtet -
te azok anyági fedezetét is. Véleményem szerint Küller Já -
nos egy nagyon aljas játékot játszik Pilisborosjenővel im -
már három éve. Az Onkormányzat azt követően tudja
megindítani egy adott évben a Képviselő-testület által el -
tervezett beruházásokat és kizárólag akkor rendelkezhet a
Képviselő-testület által ezen beruházásokra elkülönített
pénzösszegek felett, ha a Képviselő-testület már elfogadta
az előző évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletet.
A zárszámadási rendelet kizárólagos előterjesztője az ide
vonatkozó törvényi szabályozás alapján a polgármester.
Ezen kötelezettségét a polgármesternek minden év április
30. napjáig kell teljesítenie. Pilisborosjenő ebből a szem -
pontból is eltér az országos átlagtól, valószínűleg Küller
János polgármester e tekintetben is úgy gondolja, hogy
Pilisborosjenő nem képezi a Magyar Köztárs'aság részét.
Küller János polgármester a törvényi előírásokkal szem -
ben a tárgyév április 30. napja helyett három éve az alábbi
időpontokban nyújtotta be a Képviselő-testületnek az álta -
la is eÍfogadhatónak vélt zárszámadási rendeletet:

. 2004. évben: novemberben;

. 2005. évben: augusztusban;

. 2006. évben: mind a mai napig nincs ilyen előterjesz -
tése.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület által elterve -
zett beruházások majdnem mindegyike közbeszerzési eljá -
rás lefolytatását igényli, látható, hogy a zárszámadási ren -
delet benyújtásának jelentős késedelmével Küller János
polgármester 2004-től kezdve minden évben megakadá-
lyozta a Képviselő-testület által eltervezett beruházások ki -
vitelezését. Ebben az évben - többek között - az új Egész-
ségház és az Altalános Iskola tornatermének megépítését
akadályozta meg halogató magatartásával Küller János
polgármester. Hiába lehetne lezárni augusztusban e két
beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásokat,

ha zárszámadási rendelet elfogadásának hiányában nem
lehet szerződéseket kötni a közbeszerzési eljárásban győz -
tes cégekkel.

Küller János polgármester minden évben arra hivatko -
zik, hogy az általa irányított Polgármesteri Hivatal nem
tudja időben elkészíteni a számára elfogadható tartalmú
zárszámadási rendeletet, s ezért nyújtja be a Képviselő-
testületnek azt a törvény által meghatározott időponthoz
- április 30. - képest jelentős késedelemmel. Küller János
ezen hivatkozásával azt állítja önmagáról, hogy nem tudja
irányítani a Polgármesteri Hivatalt. Sok önkormányzattal
kerültem kapcsolatba ügyvédi munkám során, de ilyen
képtelenséggel még nem találkoztam: nincs olyan polgár -
mester ebben az országban, aki ne lenne képes irányítani
a saját hivatalát. Ha pedig valóban a képesség hiányáról
van szó, akkor az az alkalmatlanság bevallása is egyúttal.

dr. Fiáklstván

képviselő

A Helyi Választási Iroda
özfeményeí

Névjegyzék közszemlére tétele

Tájékoztatom a Tisztelt VáEasztópolgárokat, hogy a
2006. október 1-jére kitűzött helyi önkormányzati
képviselő- és polgármester választás néyjegyzé-
kének közszemlére tételi időpontja:

2006. auausztus 2 - 2006. au u

(Poi a ri Hivatal hirdetőtábláia)
ez idő alatt a néyjegyzéket minden

választópolgár megtekintheti.
A néyjegyzékbő! való kihagyás, illetőleg törlés vagy
a névjegyzekbevaló felvétel miatt a néyjegyzék köz -
szemlére teteléneR időtartama alatt, iegkésőbb
2006. augusztus 9-én 16 óráig leh@t kffogást be-
nyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjénél.
A névJegyzéNbe történő felvételrői szófó értesítőt az
ajánlószelvénnye! egyűtt 2006. július 31-e és 2006.
augusztus 4-e között küidlük meg a választópol-
gároknak.

Helyí Vátasztási Iroda vezetője

Hírdetmény a helyi kisebbségi
önkormányzati választás kitűzéséről

Tájékoztatom a Tisztelt választópolgárokat, hogy a
Hely} Váiasztási Bizottság 2006. július 28-i ülésén
2006. október 1. napjára kitűzte a helyi német ki-
sebbségi önRormányzati választást.
A kisebbségi értesítőket 2006. július 31-e és 2006.
auguszfus 4-e között küldjük meg a választópol -
gároknak.

Helyí Választási Iroda vezetője



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A felkérést elfogadni, hogy há-
rom fíatal (Streit Péter, Till Antal,
Florek László) autóbalesetben be-
következett halálának apropóján
írjak, igen hálátlan. Mivel haláluk
ténye, és az azt követő napokban
tapasztaltak mélyen elgondolkod-
tattak, mégis elvállaltam.

Bár a téma látszólag kimerítve.
Volt szó róla híradóban, netes hí-
rekben és a falu pletykacsatornáin
egyaránt. A média - természetéből
adódóan - igen szárazon adta hírül
a történteket. A faluszáj pedig vélt
vagy valós részletektől gazdagon
hímezve. De valahogy mindenki
csak fű alatt merte véleményét-ér-
zéseit kinyilvánítani. Ez utóbbiak
viszont elcsodálkozásra - és írásra
- késztettek.

Ismét találkozhattam azzal a je -
lenséggel, hogy félinformációk ke-
ringenek szűkebb pátriánk éteré-
ben. Ráadásul egy olyan drámai té-
mában, mint három fíatal halála.
Néha annyira felbőszítettek ezek a
"tények", hogy óhatatlanul azt kí-
vántam, hogy a félinfo bumeráng-
ként sújtson le a feladójára.

Az már ki se akasztott, hanem
inkább mélyen megdöbbentett,
amikor ítélkezéseket hallottam.

Főleg szülőktől (nagy tiszteletem a
kivételnek!). A halál az, amikor
megszűnik az ítélkezés és a részle -
tek fontossága. Marad a dráma fáj -
dalmas valósága. Hogy mégsem így
van? Ugy tűnik, még nem tanultuk
meg a szeretet és irgalom leckéjét.
Amíg hiányzik belőlünk a részvét
hiánya - ami a kegyetlenség ellen-
kezője (Schopenhauertől vettem át
ezt a megközelítést) -, vagy amíg

hiányzik belőlünk az igazi alázat -
hogy nem vagyunk mi jobbak sen-
kinél -, addig ilyen drámák bármi -
kor bárkinél beüthetnek. Lehet,

hogy az általunk felelősségnek vélt
műfajra tanítjuk a gyermekeinket,
de közben mi magunk se ismerjük
a felelősség igazi mibenlétét.

Abban minden filozófia és vallás

egyetért ugyanis, hogy mindannyi-
an hatással vagyunk a világ - és így
falunk - történéseire. Most itt

nemcsak arra a jól ismert tényre
gondolok - melyet mégis szeretünk
fígyelmen kívül hagyni -, hogy egy
ember életútját nem pusztán a szü-
lők, hanem rengeteg egyéb (társa-
dalmi, genetikai... végtelen) ténye-
ző alakítja. Hanem arra, hogy a vi-
lág Egy. Minden nagy gondolkodó
szerint. Amivel csak az a baj, hogy
én itt és most hozzáteszek valamit

a világhoz (és benne persze önma-
gamhoz is). Jobbítom éppen vagy
süllyesztem a mocsárba. Azzal
ahogy érzek vagy teszek. A világ -
és benne falunk, családjaink - drá-
mai lelkiállapotáért pedig nem
mindig a bűnösök fizetnek... Va-
gyis, hogy ki miért hibás, kompli-
káltabb a szerintünk egyértelmű
ok-okozatoknál.

Egy tragédia vagy egy temetés
háromból kettőre el tudtam menni

- alkalom az önvizsgálatra. A rész-
véten túl. A szertartások megrázó -
ak voltak. Aki látta, tudja. Olyan
fájdalom jelenléte, mely egy arány-
lag kívülállónak is szinte elviselhe -
tetlen. Az ítélkezőket talán meg-
nyugtathatja a tudat - bár őket
semmi sem nyugtatja meg soha -: a
közeli hozzátartozók és barátok

olyan kínokon mennek át, amely
felér egy tisztítótűzzel.

Mi a helyzet az önvizsgálattal? A
szertartásokon megmértem ma-
gam és lesújtóan könnyűnek talál-
tattam. (mérem magam most írás
közben is és újabb hibát találtam:
ítélkezők felett ítélkezem magam
is. ) Fogyatékosságaim felismerése
megrázó, de nem katasztrófa. Az
már viszont igen, ha ezek után nem
értékelem át az életem. De szeren-

csére még mindannyian Uton va-
gyunk. Halálon innen és azon túl is,
a Zorán által megénekelt másik or-
szágban.

Utóiratként pedig üzenem ne-
ked 14 éves barátném: Nem, a ba-
rátságaitok nem fognak széthullani
a fiúk halála miatt! Sőt, a szeretet
növekedett. Az utcai kis barátí ta-

lálkozóitokon, a temetéseken egy-
mást átölelve, mécsest gyújfva a 10-
es úton... Fájdalom szülte szeretet,
mely nagyot érlelt rajtatok. És he-
lyenként köztünk felnőttek közt is
új kommunikációt szült. Vagyis a fí-
úk nagyon is köztünk maradtak és
hatnak ránk. Ha más létformában
isvannakmár...

Egymondatos idézet, mely min-
deiikinek mégis jelentést hordoz-
hat. Kinek mit.

"A ROSSZ LÉTJOGA

Mindenki pokollal táplálkozik,
még akkor is, ha a mennyfelé növek-
szik."

Weöres Sándor (A teljesség felé)

Frivaldszky Bemadeít

UA
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% ,^

(Beszélgetés Gábeli György boro az aval)

- Leghíresebb történelmi
borvidékeinken a borászfamí-
liák több évszázad során apá-
ról fiúra hagyományozzák e
nemes mesterség fortélyait.
Nálunk az Etyek-Budai Borvi-
déken is élnek ilyen nevezetes
családok. Itt Pilisborosjenőn is
megvannak ezek a családi ha-
gyományok?

G. Gy. Az én családomból
anyai ágon dédapámig tudok
visszaemlékezni szőlőművelő
elődeimre. Nagyszüleim a pi-
lisvörösvári Placska-dűlőn
gazdálkodtak. En is ott szü- ;
lettem. Abban az időben a fi-

loxéravész után direkt-termő fajtákat (otelló, százszoros, dela -
vár, noha) termeltek, no meg csemegeszőlőket. Az emberek
megszokták a direkt-termők ízvilágát és akik megismerték,
manapság is bizonyára szívesen fogyasztanák ezeket. Különö -
sen az otelló volt nagyon közkedvelt.

- Volt e valami különleges fortélya a nagyszüleidnek?
Azt láttam és tanultam tőlük, hogy a tisztaság (én mos -

tam a hordókat) és a pontos precíz munka nagyon fontos. Ak -
kor még fiatal voltam a borkóstoláshoz, dolgozni viszont sze -
rettem a nagyapám mellett. A szőlőben, ahol klasszikus, bak -
hátas művelést végeztünk főleg az őszi tőke takarásban és a
szüreti munkákban segédkeztem.

- A nagyszüleid, szüleid gazdálkodók voltak?
- Nem. Iparos emberek voltak, akik emellett gazdálkod -

tak is.

- Ebből is látszik, hogy igen tiszteled a tradíciókat, hiszen a
kézműves szakmát is műveled mint neves asztalos mester, és a
borászathoz sem lettél hűtlen. Mikor kezdted saját magad a sző -
lőteimelést?

- 1985-ben kezdődött el az Ezüsthegyen a szőlőtelepítés.
Akkor Czigány Ferenc iskolaigazgató volt a Hegyközség ve -
zetője. Kezdettől fogva én is segédkeztem a telepítésben és
hamarosan saját területet is szereztem. Jelenleg több mint
egy hektár szőlőt művelek amelynek a nagyobb része char-
donnay.

- Mityen fajtákat telepítettetek?
-ABorászati Tanszékjavaslatára elsősorban chardonnay-t,

mivel'a talajösszetétel és a mikroklíma alapján ezt a fajtát
ajánlották. A magyar fehérszőlők közül az Ezerfürtű és az
Irsai Olivér fajtákat, a kékszőlőkből a Zweigelt Kékfrankos és
Meriot fajtákat telepítettük. A későbbi telepítésbe bekerült a
Pinot noir is, amely itt nagyon ígéretesnek látszik.

- Ha jól tudom ez a szőlőteríilet viszonylag kicsi, mindöszsze
25 hektár, mégis ilyen sokfajtát telepítettetek. Ma is ezt tennétek?

Nem hiszem. Ma más világban élünk, és más lett a piac igé -
nye is.

- Ezzel magam is egyetértek. Számos alkalommal beszélget -
tünk már arról, hogy nem véletlen hogy a chardonnay ízvilága a
legmeggyőzőbb szinte minden évjáratban. Te is ezzel a fajtával
érted el a legszebb sikereidet.

- Többnyire igen, de nekem az Irsai Olivér is nagyon tet -
szik, főleg az illata és könnyedsége miatt. Ez a fajta alkalmas

arra, hogy megmérje a gaz-
dákat: Nagyon kényes arra,
hogy időben szüreteljék és a
borkezelés is a legtökélete-
sebb legyen. Valahogy rá-
éreztem az Irsai kezelésére,
többször nyertem vele arany-
érmet is, sőt 1997-ben a
Promontorvin Rt. különdíjá-
val is kitüntették ezt a boro-
mat.

- Orömmel tölt el, hogy
csupán díjaid felsorolása is
szétfeszítené ennek a kis írás-
nak a kereteit.

- Nem szeretek dicseked-

ni, de nem tagadom, jóleső
érzéssel tölt el, hogy immár hetedik alkalommal nyertem el az
ezüsthegyi gazdák borversenyén az Ev Bortermelője címet.

-Az első helyezés annál értékesebb, minéljobbak a verseny -
társak. Ugy tudom, hogy több kiváló borászkollégád is van a
Hegyközségben.

- A sok jó gazda közül most Ambms Istvánt, dr. Hídvégi
Istvánt, Huszti Gábort és Meggyesi Jánost említem, persze a
teljesség igénye nélkül.

- Mai beszélgetésünk apropója, hogy ebben az évben nem -
csak helyben énél el kiváló eredményt.

- Régebben is elindultam különböző országos és területi
borversenyen. A MOL Rt. által szervezett országos verse -
nyen több aranyérmet is nyertem már chardonnay, kékfran -
kos és merlot boraimmal. Az Etyek-Budai Borvidék Hegy-
község Területi Borversenyén már régebben is elindultam, és
nem is eredménytelenül, de ebben az évben nagyon értékes
trófeákat nyertem el boraimmal. Olyan nagyhíru borászatok
vettek részt ezen a versenyen mint a Hungarovin, a György
Villa Pincészet, a Nyakas Pince, a Töriey Kft, és a Csóbor
Pincészet. Az én 2005-ös Ezüsthegyi Fehér Cuvéem a több
mint nyolcvan versenyző bor közül az ötödik helyet szerezte
meg, aranyérmeí nyert 88,3 ponttal.

(Az első helyezett a Csóbor Pincészet 2003-as Cabernet
Sauvignon bora lett, 89,5 ponttal aranyérmes.) A 2005-ös
Ezüsthegyi Chardonnay a 17. helyen végzett ezüstöt kapott,
84,3 ponttal. A további két benevezett borommal sem vallot -
tam szégyent.

A 2005-ös Ezüsthegyi Vörös Cuvée-t és a 2005-ös Pinot
Noir-t egyaránt bronzéremmel jutalmazták.

- Engedd meg, hogy ezekhez a rendkívül szép sikereidhez ez -
úton is őszintén gratuláljak, úgy is, mint aki boraidat nemcsak
szavakkal dicséri, hanem őszinte elismeréssel és kiváló boraid -
hoz illő alázattal rendszeresen meg is ízleli azokat. Adja az Eg,
hogy töretlen munkakedvedet és a borászkodás szeretetét még
sokáig őrizd meg.

Végül azt kívánom, hogy sikeriiljön további szőlőterületeket
is saját művelésed alá vonni, és ezt az értékes családi tradíciót
gyermekeidnek, Júliának és Györgynek továbbadni már csak
azért is, hogy itt Pilisborosjenőn utódaink 2100-ban is megkós -
tolhassák majd az Ezüsthegy levét.

- Ugy legyen!
Keresztessy Péter



w

1Cft

1s-i'

s1l?ü<
i

^iiW
í

~Á

ílü 
"

cd ^Q
.^c:-
'^§;
e

^
u

 u

Íig^

^
^
.^

M
 
-
*
 
"

G

ll!
lílte

 ^
 
ü

o
 
"
u

 c
?
l 

x
 
"
ü

s I
I

i-i 
^cü

co
 
-a

l
i

lí'Ü .'?
I
I

:g-s
^
^
5

111
í^ 1 t'i t
i^

fíl-l
l^

?
Í5

'i
^
 -^ -s

<
 ,c

 ^
' 

I .^
 ' t

 -i
's

 ^
:llG

O
 U

^
l

-° 'u

. 1
^1

ll°
111
'u

 
<u

CJ c
 

'S
á

fl
Í^.í
^
s

111
-^

 
°
 s

fa &
^

0
 m

 'S
^
ő

S
Q

 00
'^

ü
 ^

13'§
 s

ili<
.?

ÍIS
A

) 
'S

1
1
 ^

.Si
^i^í§

^

^
3
^

s ^.

-.fp, :1
<u 

;S
 s

.s^<
§

-é
 S
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A Nebuló Alapítvány működéséröl - szokás szerint - a mellékelt Egyszerűsített mérleggel adunk tájékoztatást.
A bevétel növekedésében nagy szerepe volt a hagyományos András-napi bálnak, amelyen a kedves szülők áldozatos

segítségével az elmúlt évekhez képest nagyobb összeghez jutottunk, s erre annál is inkább szükség van, mivel sajnála -
tunkra az l%-ok aránya egyre csökken. Az idei tanév májusában új programot is szerveztünk, a színes iskolagálát, amely
reméljük - ha terveink szerint szintén hagyománnyá válik -, egyre több érdeklődőt fog vonzani.

Mint olvasható, kiadásaink elsősorban az Alapító Okiratnak megfelelően versenyjutalmakból, tábori hozzájárulások -
ból, az évkönyv költségeiből állnak. Tovább bővülnek az udvari játékok, s már nagy lépéseket tettünk előre az vályogke -
mence megszületése felé.

Ez úton is hálásan köszönjük a lelkes szülők munkáját és a többi támogatónk segítségét, bízunk abban, hogy mind -
ezekre a jövőben is számíthatunk.

Kellemes nyarat kívánunk!
Ribáné Horváth Enikő

az alapítvány titkára

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG ALAPITVÁNYOK ÉS KOZALAPITVÁNYOK RESZÉRE

Beszámolási időszak kezdete: 2005. január 1.
Egyszerűsített mérleg fordulónapja: 2005. december 31.

Kelte: Pilisborosjenő, 2006.május 24.
Papp Józsefné

alapítvány vezetője sk.

1867755

Statisztikai swmjel vagy adószám

7 9 1

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

2005. év

Sorszám

a

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Sorszám

a

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

8.
19.
20.

A tétel megnevezése

b

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

I. IMMATERIALIS JAVAK
II. TARGYI ESZKOZOK
III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK

B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
I. KESZLETEK
II. KÖVETELESEK
III. ERTEKPAPIROK

IV. PENZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A tétel megnevezése
b

C. Saját toke
I. INDULO TOKE

II. TOKEVALTOZAS

TARGYEVI EREDMENY KOZHASZNU TEVEKENYSEGBOL

D. TARTALEK
E. Céltartalék

F. Kötelezettségek (16-17. sorok)
I. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

II. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
FORRASOK OSSZESEN

Adatok eFt-ban
t

Előző év Előző évek módosításai Tárgyév
c i d
o o

771

771
771

727

727
727

Eloző év Eloző évek módosításai Tárgyév
c

279
30

247
2

o

o

492

492
771

d

435

30
249
156

292
727

Kelte: Pilisborosjenő, 2006. május 24.
Papp Józsefné

az alapítvány vezetője (kuratórium elnöke) sk.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

186775579

Statisz. tikai számjel vagy adóswm

6 9 1

KÖZHASZNÚ EREDMÉNY LEVEZETÉS
A tétel rtíegnevezése

A. Osszes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek

1. Közhasznú működésre kapott támogatás
- alapítótól
- központi költségvetéstől
- helyi önkormányzattól
- egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Egyéb bevételek

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele

C. tényleges pénzbevételek

D. Pénzbevételt nem jelentő bevétel
B. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Anyagjellegu ráfordítás
Egyéb ráfordítás

2. Ráfordításként érvényesítheto eszközváltozások
3. Ráfordítás jelentő elszámolások
4. Ráforditásként nem érvényesíthető kiadások

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

- ebből alapítványi célnak megfelelő, nem közhasznú ráfordítások

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

- ebből alapítványi célnak megfelelő, nem közhasznú ráfordítások
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtt eredmény
J. Fizetendő TAO

K. Tárgyévi eredmény

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

Kelte: Pilisborosjenő, 2006. május 24.

Előző év

710
710
411

411

299

710

708

708
691

17

Tárgyév
1017
818
818

150
668

o

199

1017

199

759
759
292
467

az alapíti'ány vezetője

2

2

2

2

102

102
-43

59

-102
-102

199

156

258
-102

Papp Józsefné
(kuratórium elnöke) sk.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az alapítványi saját vagyona a tárgyévben 143 eFt-tal nőtt.
A saját vagyon alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

A tétel megnevezése
Sajáttoke nyitó értéke
Vállalkozóktól kapott támogatás továbbutalási céllal
Magánszemélyektől, vállalkozóktól kapott támogatás
Egyéb bevétel
Magánszemélyek 1 %-os befízetései
Továbbutalási célú bevétel
összes bevétel

Alapítvány saját kiadásai
Egyéb alapítvány céljának megfelelő egyéb programok támogatása - csoki
Evkönyv kiadás támogatása
Egyéb közcélú kiadás (továbbadott támogatások)
l%-os befizetések közcélú felhasználása

Osszes kiadás

Saját toke csökkenés
Saját toke záró értéke

Előző év

277

295
4

411

710
21
20

206
50

411
787

2

279

Tárgyév
279

55
343

16
454
150

1018
81

2

100
225
454
862
156
435



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

A fotókiállítás, annak rendezése és befogadása egy-
aránt, igazi luxus. Idő kell hozzá. Meg jelenlét. Nem fu-
tólag, hanem ténylegesen. Valamit adnunk kell magunk-
ból'hozzá, különben nincs értelme. Enélkül marad a
semmi.

Ez a kiállítás nekem a megállni, meg a gondolkodni,
az érdek nélkül örülni, tetszeni, látni képességét jelen -
ti. Amit joggal irigyelhetnénk Déréktől. Azt mondom
DéréktőÍ, inert amit lehet, együtt csinálnak. András
rendez, Denissa játszik. Zsolt szintén. Ezúttal együtt
fotóznak, András meg Marusz. Együtt. Ez luxus, mert
ehhez idő kell. A legtöbb idő egymásra, egymáshoz
kell. Hogy figyeljünk, hogy értsünk. Hogy képesek le -
gyünk érzékenyek lenni.

Dérék ugyanúgy rohannak, mint bárki közülünk.
Próbák, tanitás, előadások, forgatások. De otthon még -
is marad idő egymásra. Jó hozzájuk bemenni. Es nem -
csak Denissa barackos vagy ribizlis süteményeiért.
Mert van harmónia. Ami ezeken a képeken is átjön.

Héffo;

Kerfcf:

8-tól 13 óráig

13-tót18ór^fl

8-ttí 13 óráig

13-t?>l18óráig
Szerrfa: 8-tól 13 óráig

l3-tót18órátg

Csutörtök: 8-tót 13 óráig

l3-tól18óréig

péntBfc 8-tó! 18 oráig

>.

ŐN' S
Swr^Sss^!Í wvoisi
MitiiteaiiapQteon

Dn Pehér ̂ zter

Dr. Kovács György

DK HorB SzUvia

Dr, Vfenesz ttoCTa

Dr. Venesz liona

Dr. Hortí Szilvia

Dr, Kovács <Syörgy
Dr. Pehér Eszter

Dr. Gaál Gabrielta

A filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró Dér évek
óta fotózik. Talán Marusz fotókísérletei vihették rá,
hogy kiállítva megmutassa a harminc év óta készített
felvetelek egy részét. Egy kicsit ebből a harmóniából,
amit három generáció fűz össze.

András szerettei fekete fehérben. Személyes világ
ez, amit látunk, visszafogott, artisztikus, meghitt elő -
adásban, a fekete fehér eleganciájával.

És mellette, a profí képei mellett, hirtelen színesben
megjelenik előttünk, amit Marusz vesz észre sajátos lá -
tásmódjában a körülöttünk lévő világból. Igy nem lehet
látni feÍnőtt szemmel. Az asztal alól fígyelve már annál
inkább. De a felnőtt már nem bújik asztal alá, és a kály -
hát sem figyeli fordított perspektívából...

Marusznak a család egyszerűen van és nem megörö -
kítendő. Legfeljebb ha fura pózból sikerül egy fíntort
elkapni. Neki még mindez biztos és a kíváncsiság veze -
ti a kezét.

Érdekes észrevenni, hogy a színes fotó miként hoz-
za össze apa és lánya látásmódját, és miként találkozik
egy korláf meg egy létra megörökítésében mindkettő -
jük hasonló megközelítése.

Marusz szereti a tükröt. A képet, amit visszalát be -
lőle. Egy nő, persze általában szereti a tükröt, de eb -
ben ez a kis lány nem magát nézegeti, hanem rácsodál -
kozik a tükröződő világra. Egy kis idő múlva lehet,
hogy ebben a tükörben meglátja majd a fekete fehér vi -
lágot is. Ö is eljut oda, de az már a következő kiállítás
anyaga lesz majd.

Heltai Péter

(Nemrégiben kiállítás nyílt Szentendren, a
SPECIÁR Galériában a falunkban élő Dér András és
egyik lánya fotóiból. A kiállítást az itt olvasható mon-
datokkal nyitotta meg Heltay Péter)

OS Nöl^
en&tést bvstosí^ak
héttötől péntekig

Űröm, Orwsi rendeiő telefon: 350-224
Pijlsborosjenő, Orvosi rendelő telefon: 336-308
ÖrQm, Orvosi rendelő tefefon: 350-224
Pttisboro§}enő, Orvosi rendelő telefon: 336-187
Űröm. Orvosi rendelő teiefon: 351-2^
Üröm, Orvosi renctelő telefon: 350-224
PitisbQFosjeno, Orvosi renctelő telefein: 336-308
Űröm, Orvosi renctelő telefon: 350-224
Üröm, Orvos! rendötö tetefon: 350-915

Pilisborosjenői Hírmondó
Szerkesztősége

Tisztelt Szerkesztőség!
Engedjék meg, hogy a 2006. júliusi

különszámukkal kapcsolatban meg-
osszam gondolataimat Onökkel!

Idén vásároltunk egy ingatlant a
faluban, s annak rendje szerint igyek-
szünk a családommal kapcsolatot te-
remteni a szomszédainkkal, a falube -

liekkel. Ugyanakkor törekszünk arra
is, hogy minél több ismeretet szerez-
zünk meg a falu életéről, múltjáról,
jelenéről és jövőjéröl.

Tesszük ezt úgy, hogy nem számí-
tunk jelentősen nem várt fordulatok-
ra, mivel mi úgy érkeztünk ebbe a fa-
luba, hogy előtte alaposan tájékozód -
tunk. Bejártuk a falu szinte minden
utcáját, megnéztük a közcélú intéz-
ményeket, s elbeszélgettünk néhány
falubelivel. Tisztában voltunk az inf-

rastrukturális körülményekkel is.
Kósza hírekből értesültünk arról,

hogy úgymond "rendesen zajlik az
élet" a falu vezetésében. Ebben a

meghatározásban picinyke negatív
megítélést éreztünk, de úgy gondol-
tuk, hogy manapság így van rendjén.
Az eltérő vélemények is vihetik előre
a dolgokat.

Visszatérek levelem megírásának
okához. Egy korábbi és a júliusi kü -
lönszám elolvasása mélyen elgondol-
kodtatott, s bár nem vagyok író alkat,
most mégis tollat ragadtam. No nem
azért, mert fontos tájékoztatást ka-
punk a rendeletekről, a kulturális
életröl. Ezeket kötelessége a falu hi-
vatalos lapjának megírnia. Az igazi ok
az első két oldal és az "Igy élünk mi?"
rovat tartalma. Véleményem szerint
az ott leírtak túlzottan személyeske-
dők, s hihetetlen módon egyoldalúak,
túlzottan is hangsúlyozottak. Nem ér-
tem, hogy egy hivatalos és közcélú lap
első oldalán és a további főbb része-

ken is miért kell a személyeskedés

ilyen fokán írni. Néhány konkrétu-
mot hadd említhessek!

A polgármester pert veszített.
Ezek szerint volt per, amit rendsze -
rint az egyik fél megnyer, a másik el -
veszít. A bíróság meghozat a döntést.
Ez így van rendjén. Ezt le lehet írni,
de csak ezt. Amit Onök hozzátettek,
az messzemenően sértő. Legalábbis
kívülállóként így látom. A bíróság
nem mondta ki, hogy a polgármester
nem becsületesen végzi a munkáját.
A becsület nem jogi fogalom, s annak
meghatározása legfeljebb csak ma-
gánvélemény lehet. Semmiképpen
sem egy közpénzből finanszírozott
hivatalos újság hivatalos véleménye.
Onök fokozzák a jelzőket a polgár-
mester személyével kapcsolatosan.

Semmittevő, gyulöletkeltő, uszító?
Lapozok, s ott is folytatódik a "szer-
kesztőségi" ítélethirdetés. Zajlik a
háború. Igaz, csak az Qnök oldaláról
lőnek. Válaszlövésre Onök nem ad-
nak lehetőséget. Szinte sajnálkozva
olvasom tovább lapot. Nem jobb ez
sem, mint az országban uralkodó ál -
lapotok. Ugy kezdődött, hogy a má-
sik visszaütött. A másik? Ugyan, az
senki és semmi. O csak egy polgár-
mester. Az ő véleménye nem érde-
kelheti az olvasót. Mindenki csak a
szerkesztőség véleményét olvassa,
hallgassa!

Ellenvéleménynek, a másik oldal-
ról történő hozzászólásnak helye nin -
csen. Ez van ezt kell szeretni? Ez a

demokrácia, így van rendjén? A tájé-
koztatás egyensúlya elvész.

Szomorúság fog el. A lap többi ré-
sze már nem is érdekel. Amit olvas-

tam, az hihetetlenül egyoldalú és
igazságtalan. Ez nem visz előre.

Nincs is rá szükség.
Az emberek jelentős része a bán-

tott, megsértett ember oldalára áll. A
vádak visszaszállhatnak a vádlók fe -

jére. Nem mindig eredményes az
uszítás, ha állítjuk valakiról, hogy ő

az uszító. Az állítás maga is lehet
uszitö.

Várom a másik oldal véleményét
is! Sajnos hiába, mert az nem jut el
hozzám.

A következő lapszámot még elol-
vasom, de ha az is ilyen szélsőséges
lesz, akkor a továbbiakra nem tartok
majd igényt, ahogy nem tartok igényt
a közpénz felhasználásával történő
kampányra sem.

Remélem, hogy Onök olyan stílus-
ban írnak majd a közpénzen megjele-
nő lapban, hogy hónapok múlva is
kezembe veszem azt!

Hát ennyi!
A gondolataim véleménnyé vál-

tak. Véleményem talán alakító erő.

Udvözlettel!
Drippey Mária
Pilisborosjenő
Málna köz 2.

Tisztelt Drippey ária!
Köszönjük levelét.
Szeretnénk tudomására hozni, hogy

a Hírmondó szerkesztősége minden
véleménynek, írásnak helyt ad egészen
addig, amíg egy cikk hangneme, stílusa
nem sérti a nyomdafestéket.

Ellenvéleménynek is helyt ad.
Sajnálatos módon községünk pol-

gármestere közel három éve egyetlen
sort sem írt a Hírmondóba, tehát
nem volt mit közölnünk. Ezért arról,
hogy lapunk tartalma On szerint egy-
oldalú, nem mi tehetünk.

(a szerk.)

kozó
SzeptegGQber 16-áa (szotitbatoaa) déhitán két órától

isaét száB az éaek a muvelödési házban. A Kevétyhe-
gyi Magyar Dalkör meghívására Tiboldarócról, Szo-
inolyárói, Budaörsröl^ Szentistvánról, Rákoshegyröl
érkeznete nspdalkörök, és tennészetesen a hazaiak is
fellépnek. Enekel a Német Dalkör, az iskola kórusa,
vtíaiaatí: a- veiidégtótó Kevélyhegyi Magyar Dalkör,
amelystík ezáton is gratuiáluiik a napokban területi
mmösítö versenyen szerzett M^eséretesen megfelek"
cíaaébez. Ez azt jelentí, hogy jövöre már országos mi -

nösítö verseByeii i& részt vehetoek.
A szeptember 16-i Dalostaláftx)ző siiaden bizoay-

nyal olyan sikeres és színes lesz, mimt aaílyeoefe az
eddigiek voltak, de most még egy ráadást is tartQgat,
ajándékul a szereplöknek és a közönségnek a Köz-
ségvédö Egyesülettöl. A találkozó befejezéseként az
ismert és országosan közkedvelt Tamay Kiss Lászlo
nótaénekes ad műsort, amelyben együtt nótázhat ve -
le a dalos ajkú közönség.

(vzs)
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Erdi Tamás koraszölőttkéat
vesztette e! iátását, ám kapott he -
tyette valaiai mást. Qlyatí zeoei
érzéket, aaiely ksvesetoek adatílc
reeg. Nyofc évesen koscertezett
eloször, aJífcor a Vigadóban. Ti-
zeaöt évesen Mozart: A-áár zon-
gorawrseayét játszotta aagy si-
lcerrel a Badapesd TJwwzs Feszti-
vá!on, Vásáiy Támás wzéayleté-
vel. MHvészdipíoRá|át 2002-bsn
kspta meg, IbrQRtófom. Eddig 24

SNOE
i4>

V&-, gáz-,
kői^onMűtés-szerelő

józan éfetű
szakembert

(és/vagy segéderőt)
fetveimék.

06 (20) 423-5812

országbaa koncertezett, tegntófob
Vteóhara a Lazierslíi park Nres
Ctoopin szofora mellett, tö&b ezer
eaiber előtt. Chopia aavekfaől M-
ló prograaya óriá&i Aert waMt,
Antoaí Gradziaslíi, a Ctiopía
Társaság etoölíe így méltatla:
"faatas^tikm míívészt ísnaerhet-
tem raeg Erdi 1'tetás személyé-
ben, aki iá!jí kora eNeitére égy
játssza Chopiat, aimt egy érett,
ötwnéves muvész... PoatosaM azt
játszotta, amit Chopi B megfrt,
amit érzett és át akart aáiii a pab -
iikuanak"

fedi Itoás ssBepteinber 10-éa,
TOsáraap détatán iit orálől a pilis-
boro^jeaffli katoli&us teai^enibaB
ad Cfaspin és Liszt muveMbSl koa -
certet, a Kózségvédo Egyesulet
szervezésétai.

A koncertre a belépés iögyenes.
Am aki megíehi eti, az adakozhat a

templom orgoná|a javára, az erré
a célra a bejáratnál eIhÉlyezeoáő
perselybe.

Hangulatos uteában, patakparthoz
közel, 540 m2 panorámás telken,
80 mz-es, 2 szobás, éléskamrás,
részben alápincézett kertes ház

azonnal beköltözhetöen
22,6 milliós irányáron eladó.

Matalin Mariann
06-(3Ö) 200-5685

ANYAKÖNYVI.
HÍREK

Pllisbore^eiie Nizsé^ben 2M& év I.
SSwSam

yswss^t kStStíids

Pel! lectfa ̂ saa es Letben^ei Rátert
Kiss Afflffla és SlBiiger DáBÍei

ESw^tak:

Méaeth Lászlo
Mitlsjéfflos

KMttorw^ NWesBé ft-UBBgfif Réa>
Galaafeos fetrtnné Mayw Erzsébet

TSBAntal
FferekLászle

BiHTÓMai^it

PWsoiwjeiw, 2096. aiyusztus 3.

Kemztéiiy^níhó
anyükőtíywe^tő

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Pilisborosjeno,
felnőtt orvosi ügyelet:

336-308

Pilisborosjenő,
gyermekonrosi rendelő
(+védőnői tanácsadás)

336-187

-D-
DUUU

NELKUL
i^^ '

És DN NELKUL
BÁft 18.

06-70-21S
Ö6-3C-468-Í

_HIRMONDQ_

PILISBORQSíUŐ KÖZSÉ6
ÖNS.OKMÁNYZAT HIVATAI^>S IAPM

(stete Nadé; A Is^mwto-tegtiitet iKBtttii-áfis
és Sport Bizsttsága

PoszerkesztS- OeiQg Athém
SzerkeMtSbizöttság:

'. (. iák István. Keicsztéssy Péter, K.ozáry Vitmw
^ wriEesztőség cíiae:

V87 PttisbQFosJBBé. Eztístiiegy> at 36.
&m8ti; inedia. raagSmaU. dataast. hu

TtpsgráSa és ayomáai munlEáis. RéBtai Bt.
Megjeieitdc

teyente. tapzátta i>ta<jen 8>énap 25-fc
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Október 1-én újra választunk magunknak képvise-
lő^testületet és polgármestert.

Olyan embereket, akik a mi akaratunkat fogják
majd megvalósítani, a falu élén, négy éven keresztül.
Ugymond.

Ugymond, mert az elmúlt négy évben nem ezt ta-
pasztaltuk. Négy évig egy helyben járt ez a szerencsés
természeti adottságokkal rendelkező falu, amelynek
szociológiai összetétele már kevésbé az. Mert, tetszik,
nem tetszik, megosztottak és egymással szemben türel-
metlenek, sőt néhol ignoránsak és rosszhiszeműek va-
gyunk. Igen, mi, pilisborosjenőiek vagyunk ilyenek,
mert mindazok, akik minket képviseltek, a mi akaratun-
kat fejezték ki a képviselő-testületben és a polgármeste-
ri székben. Mi vagyunk ilyenek, mert a demokráciánk
játékszabályai szerint, mi szabadon, a saját akaratunk-
nak megfelelően és saját megosztottságunkat leképezve
küldtük őket a falu élére. Aki nem akart tisztséget vál-
lalni, bár azt gondolja magáról, hogy jobban csinálná,
mint a megválasztottak, az ne szóljon, vagy mérettesse
meg magát most!

Divat szidni a "heteket" meg a "Küllert". Mindenki,
hovatartozása és érdekei szerint, mert semmiben nem
tudtak megegyezni, mert akadályozták egymás munká-
ját, mert ncm haladtak előre stb. Igaz, de vajon miért?
Mert eleve szeretnek veszekedni? Nem hiszem. Mert

teljesen összeférhetetlenek? Azt scm liiszem. Mert al-
kalmatlanok? Lehet, de mi ítéltük alkalmasnak őket,

négy ówel ezelőtt. Inkább az a baj, hogy a régebben itt

élők és az újonnan érkezettek mást akarnak. A 10-cs út
mellettiek és a laluban élők mást akarnak. Oregek és fí-
atalok mást akarnak. Nagyon mást! Nézzünk szembc a
valósággal és lássuk be, hogy tenyleg nehéz a vélt erde-
keket nem igazságnak hinni. Es az igazsághoz ragasz-
kodni szoktunk. Abban nem akarunk kompromísszu-
mokat kötni. Márpedig az egyik fél igazsága nem min-
denben igazság a másik félnek. Talán hiányzik belőlünk
a mindenek feletti lokálpatriotizmus. A közösségi ér-
zés, amely nem zár ki senkit, aki ebben a faluban kíván
élni.

Most újra a saját akaratunkkal élhetünk és választ-
hatunk. Kérjük számon a jelölteken az együttműködés
és együttgondolkodás készségét. Akarjuk, hogy együtt
sikerüljön. Ne zárjuk ki eleve a másikat, hanem próbál-
junk egymás fejével gondolkodni. Kellenek utak. Kell
vízelvezetés, mert a természet egyre cudarabb dolgokat
művel majd velünk. Kell iskolabővítés, meg járda a fő-
út mellett. Kellene sportolási lehetőség, Többet kellene
figyelnünk a hagyományaink megőrzésére. Hirdetnünk
azt a kiválóságot, amiben egyediek vagyunk ebben az
országban. Ha nem tudunk magunkkal békére jutni, és
közösen oldani meg gondjainkat, a végén majd szom-
szédos gyámság alá is kerülhetünk, ami csak a mi szé-
gyenünk lesz a következő négy évben.

Október elsején válasszunk tehát okosan, ós ne fe-
ledjük: ha megint rosszul választunk, csak magunknak
tehetünk ismét szemrehányást!

Heltai Péter

A képviselő-testület hírei A FÓRUM

Mikor lesz itt Egészségház? Galambos Ferenc díszpolgár

Jó reggelt Pilisborosjenő!

A fájó igazság

Válogatott focistánk

Jelöltjeink
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A Képviselő-testület augusztusban két ülést tartott, au-
gusztus 03-án és augusztus 24-én. Az augusztus 03-án meg-
tartott ülésén a Képviselő-testület a Pest Megyci Közigaz-
gatási Hivatal törvényességi észrevétele alapján úgy dön-
tött, hogy a 113/2006. (VII.27. ) Kt. határozatát visszavonja
és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gergelyné
Csurilla Erikát, Heltai Pétert és Révész Arpádnét a helyi
választási bizottság tagjának, Márton Attilát és Füdor Alízt
a helyi választási bizottság póttagjának választotta. A zár-
számadási rendelet tárgyában a Képviselő-testület nem tu-
dott dönteni, mert Küller János polgármester nem terjesz-
tette elő az általa korrektnek vélt rendeletet annak ellené-
re, hogy ezt már 2006. április 30-ig meg kellett volna tennie
a hatályos törvényi szabályozás alapján. " er János ol-
ármester 'elentős késedelme miatt a Kénviselő-testület ál-

tal a 2006. évre tervezett beruházás - " Efészsé ház
me é ítése Altalános Iskola beruházás III. ütem tornate-
rem és kiszol áló hel isé ek me é ít' . a falu útiaira vo-
natkozó úté ítési és felszíni vízelvezetési tervek elkészítte-
tése arké ítés 'átszótéré ítés ká 'zás. szennvvízkeze-
léssel ka csolatos bővítési munkálatok v ' i 2005.
évbol áthúzódó beruházások befe'ezése - 2006-ban elma-

radnak. Elmaradnak Küller János polgármester miatt an-

nak ellenére, hogy a Képviselő-testület a költségvctési ren-
delctben 298.244. 000, - Ft-ot biztosított Küller János pol-
gármesternek arra, hogy a Képviselo-testület által eldön-
tött beruházásokat végrehajtsa. A zárszámadási rendelet
elkészitésének hiányában hiába biztosított a Képviselő-tes-
tület a költségvetési rendeletében 14. 000. 000, - Ft-ot a Né-
met Kisebbségi Onkormányzat részére pályázati önrész biz-
tosítására, a Tájház felújítási cs bővítési munkálatainak
folytatásához szükséges pályázati pénzek elnyerése érdeké-
ben, ezen pénzösszeg felhasználása is lehetetlenné vált
Küller János polgármester jelentős késedelme miatt.

Az augusztus 24-i ülésén a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az ajánlati árra való tekintettel nem fogadja el a
Progress-B' 90 Zrt. ajánlatát az Altalános Iskola beruházás
III. ütem (tornaterem és kiszolgáló helyiségek) megépítésé-
re, viszont elfogadja ugyanezen cég ajánlatát az új Egész-
ségház megépítésére és a régi Tűzoltószertár bontására.
Mindezek alapján az új Egészségház megépítésére kiírt köz-
beszerzési cljárásnak a Progress-B' 90 Zrt. lett a g^'őztese.
Egyetlen kérdés maradt nyitva: Küller János polgármester
aláírja-e a vállalkozási szerződést a közbeszerzési pályázat
gyoztesével vagy sem? Megakadályozza-e az új Egészségház
megépítését vagy sem?

Helyszíni Tudósító

/

Szeptember 5-én ismét rendkívüli
ülést tartott a képviselő testület. A cél,
a 2006. évi költségvetési rendelet mó-
dosítása és a 2005. évi gazdálkodás zár-
számadásáról szóló rendelet elfogadá-
sa volt. Ezzel lehetőség nyílt volna pl.
arra is, hogy az Egészségház megépíté-
sére kiírt közbeszerzési eljárás kihirde-
tett győztesével másnap, a törvény által
megszabott utolsó napon megkössük a
vállalkozási szerződést.

A rendkívüli ülés időpontjának
meghatározásakor két képviselő előre
bejelentette - dr. Farkas László és Dér
András -, hogy fontos elfoglaltságuk
miatt nem tudnak részt venni az ülé-
sen. Ezt mindenki tudomásul vette. A
két hiányzó képviselő nem akadályozta
volna az érdemi munkát, a többieknek
pedig jó volt az időpont. Furcsa módon
azonban Mayer Róbert, Galambos Fe-
renc, Szimeth Mária és Zsitnyányi Atti-
la mégsem jelent meg az ülésen, sőt tc-
lefonon scm voltak elérhetőek. Igy
nem volt meg a rendeletalkotáshoz el-
engedhetetlen képviselői létszám, ha-
tározatképtelenség miatt a falu élete,
fejlődése szempontjából fontos kérdés-
ben nem születhetett döntés.

Ez azt jelenti, hogy másnap nem le-
hetett a pályázat győztesével szerzo-
dést kötni, ezért az Egészségház építé-

/ /

se ismét eltolódik legalább egy ewel,
hiszen új pályázatot kell kiírni. Es azt
is jelenti, hogy a mostani eredményes
pályázat költségei (kb. 300 ezer Ft) és
a meghiúsult szerződéskötés miatti
bírság (ami 2,5 milliótól 5 millióig ter-
jedhet), amit a Közbeszerzési Döntő-

bizottság szab ki, várhatóan 3-5 millió
forinttal csökkenti a falu vagyonát.

Az új Egészségház tehát - sajnos -
egészen biztosan nem épül meg 2006-
ban. Sok ember munkája vált felesle-
gessé és az Onkormányzat vagyona
megfogyatkozott néhány ember felelőt-
len magatartása miatt. Mi pedig imád-
kozhatunk, hogy az ANTSZ adja meg
hetedszer (!) is a mostani orvosi rende-
lő fennmaradási engedélyét.

A Képviselo-testalet 2006. szeptember 01-én megtartott rendkivüli ülését
Kűller János polgármester hívta össze a 2W6. évi költségvetési rendelet mód>-
sításának céljából. Az iilés azonban hamar véget ért, tekintettel arra, bogy ki-
derült: az ulést sein Küller János polgármester, mint a aapirendi pont előter-
jesztoje, sem az általa irányított Po^ármesteri Hivatal nem készítette korrek-
ten elő. A Képviselo-testiUet tagaiban felmerült a kérdés: Küller János polgár-
mester csak neni azért hívta össze - valéjábaa feleslegesen - a Képvlselő-testü-
let ulését péntek reggel 88.00 árára - miközben minden képviselo-testületi ülés
csutörtök este 18.08 órakor szokott kezdodiu -, imert így akart mentesülni a
Pest Me^ei Bíróság előtt ugyanezen idopontban való me^elenés alól? Küller
János polgármester agyanis eddig egyetlen bírósá^ tárgyalásra sera ment el,
pedig az eljárás tárgya az o polgármesteri tisztségének megszüntetése. KMler
János polgármester tehát sem 2086. augusztus 25-én, sem szeptember 01-éa
nem jelent meg a Pest Megyei Bíróság előtt. V^jon miért nem akarja védeni az
igazát a polgánBesteri tisztségének megszüntetése iranti perben a bíráság
elott? Vaiy arra szániít, h&gy ha az oktéber tíl-éa bekövetkezo választásokig el
tudja kerulni a bíróság ítéletét, akkor nem kell szégyenkeznie fatuja elott egy
számára esetleg negatív tartalma ítélet miatt? Mindez nem vall erös jellemre
és a polgári értékek vállalására attól az embertol, aki a 2006-2010 közötti öm-
kormányzati ciklHsban is PilisborosjeBŐ polgármestere kíván lenni.

dr. Fiák István

képviselő Jogi és Ugyrendi Bizottság elnoke
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Köxeleg az önkormányzati vá-
lasztás, s czekben a napokban pol-
gármester-jelöltek és képviselő-je-
löltck kopogtatnak be portáink ka-
puin ajánlószelvényeinket kérve. Igy
jár házról-házra a helyi IVTSZP kam-
pányfőnöke, Papp Akos és Molnár
Géza polgármester-jelölt is. Molnár
Géza ürömi lakos, Pilisborosjenő-
höz annyi köze van, hogy gyermek-
korában a Pilisborosjenő es Uröm
által közösen fenntartott AJtalános

Iskolába járt, mint abban az időben
minden ürömi és pilisborosjenői
gyermek. Pilisborosjenőre polgár-
mester-jelöltnek őt Laboda Gábor,
Uröm polgármestere, az MSZP or-
szággyűlési képviselője küldte.

De vajon miért küldte? Társ-
községet akar létrehozni Uröm és
Pilisborosjenő között, vagy csak egy-
szerűen ürömi központtal körjegy-
zőséget? Nem maradt elég belterü-
letbe vonható szabad földterület
Urömön, ezzel szemben Pilisboros-
jenő belterületi határai akár az Egri-
várig is bővíthetőek? Talán azért,
mert az elmúlt négy évben nem pá-
lyázott együtt Pilisborosjenő Uröm-
mel támogatások megszerzéséért?
Esetleg számon kéri rajta a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztéríum és
a Nemzeti Autópálya Rt. azt az álta-
la aláírt megállapodást, amely sze-
rint az MO-nak Pilisborosjenőn nem
alagútban, hanem a felszínen kelle-
ne megépülnie? Ezekre a kérdések-
re várnak választ Pilisborosjenő vá-
lasztópolgárai.

Laboda Gábor Uröm számára

előnyös, de Pilisborosjenőt rendkí-
vül hátrányos helyzetbe kényszerítő
szerződést kötött a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériummal és a

Nemzeti Autópálya Rt-vel az MO
gyorforgalmi út telcpülésünkön át-
vczető szakaszának ügyében. Az ál-
tala aláírt mcgállapodáshoz mellé-
kelt nyomvonal Urömöt kizárólag
alagútban érinti, ám Pilisborosjenő-
re átérve az MO a Lazarét kellős kö-

zepén kilép az alagútból és egy átlát-
szó plcxi csőbe csomagolva a Fő út
fölött halnd el, majd a Budai út előtt
ér földet, ahonnan egészen a 10-es

útig a felszíncn halad. A Tücsök
utca és a Külső Bécsi út térsógében
cgy tucat házon haladna át, melye-
ket el kellene dózerolni az útjából.
Ez az a nyomvonal, mely ellen
Pilisborosjenő egész lakossága,
Képviselő-testülete és a Van jobb
M-null Egycsület is határozottan
tiltakozik. A Gazdasági és Közle-
kedési Minisztériummal és a Nem-

zeti Autópálya Rt-vel kötött meg-
állapodás aláírásáért Uröm
300. 000. 000, - Ft-ot kap. Lehet
azonban, hogy csak akkor, ha
Pilisborosjenő is elfogadja a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztéri-
um és a Nemzeti Autópálya Rt. fel-
tételeit. Pilisborosjenő ugyanis je-
lenleg kizárólag akkor ad terület-
felhasználási engedélyt az MO
megvalósításához, ha az MO nyom-
vonala a Képviselő-testületünk ál-
tal elfogadott legoptimálisabb ver-
zió szerint Pilisborosjenő egész te-
rületén mélyalagútban kerül tíala-
kításra.

Laboda Gábort a Ne "MO"
Egyesület elnökének is megválasz-
totta annak közgyűlése 2004 nya-
rán. Megválasztása előtt azt ígérte
az Egyesület tagjainak, hogy ő
eredményesen tud lobbizni azért,
hogy az MO nyomvonala elkerülje
Urömöt és Pilisborosjenőt. Ehhez
képest a Ne "MO" Egyesület elnöki
tisztségének birtokában írta alá a
megállapodást a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztériummal és a

Nemzeti Autópálya Rt-vel. Pilis-
borosjenőt akkor lehetne végleg
két vállra fektetni MO nyomvonal
ügyében, ha falunknak kívülről
irányítható és kezelhető polgár-
mestere és Képviselo-testülete len-
ne. Hallgassuk csak mit mond Mol-
nár Géza polgármcster-jclölt csa-
ládlátogatásai során: "Azért indu-
lok, hogy Pilisborosjenőn is megva-
lósuljanak az Urömön már végre-
hajtott fejlesztések, útépítések."
Azt azonban elhallgatja a fiatalem-
ber, hogy mindez milyen pénzből
épülne mcg. Csak nem a Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztérium és
a Nemzeti Autópálya Rt. pénzé-

ből? Milyen kompromisszumokat
kcll czért Pilisborosjenőnek kötnic
MO ügyében? Ezt nem árulta el ed-
dig Molnár Géza polgármester-je-
lölt. No meg azt sem, hogy pontosan
miért is küldte ide őt Laboda Gá-

bor, miért is indítja őt Pilisboros-
jenőn polgármester-jelöltnek.

Molnár Géza saját bevallása
szcrint 10%-kal kevesebbet fog ke-
resni megválasztása esetén Pilisbo-
rosjenő polgármestereként, mint a
jelenlegi köztisztviselői állásában.
Milyen indíték visz arra egy fíatal-
embert, hogy egy általa ismeretlen
gazdasági állapotban lévo Onkor-
mányzat első emberévé akarjon vál-
ni? Milyen célzattal közelít az az
ember, aki nem él közöttünk, s nem
érzi a saját bőrén falunk problémá-
it? Vajon miért elégedne meg akár
10 %-kal kevesebb jövedelemmel
is? Mazohista vagy jobb esetben
nagylelkű altruista lenne? Egyiket
sem feltételezzük. Valószínű, hogy
egy világosan látható érdek mozgat-
ja bábként Molnár Gézát is: az MO
nyomvonala kerüljön sokkal keve-
sebbe a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumnak és a Nemzeti Au-

tópálya Rt-nek annál, mint amit
Pilisborosjenő elfogadhatónak tart.
Az Mö nyomvonalának felszíni elve-
zetésc milliárdokkal kevesebbe ke-

rül, mint annak mélyalagútban tör-
ténő kiépítése. Néhány milliárd fo-
rint megtakarításért pedig már ér-
demes Pilisborosjenon akár egy
ürömi lakost is elindítani polgár-
mester-jelöltnek.

A tavaszi országgyűlési válasz-
tásokon egyszer már félrevezették
ennek az országnak a polgárait,
amelynek árát most együtt kell meg-
fizetnünk. A közelgő önkormányza-
ti választásokon ne hagyjuk magun-
kat ismét félrc vczetni! Válasszunk
polgármestert a helyi jelöltek közül
ízlésünk és legjobb meggyoződé-
sünk szerint! Vagy nincs elég helyi
jelöltünk, s ezért a szomszédból kell
kérnünk egyet? Ennyire szegények
azért talán mégseni vagyiink.

Istvánffy Géza
Van Jobb M-null
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Gratulálunk Galambos Ferenc úmak, Ferinek,
Feri bácsinak, Franzerl-nek, falunk legújabb díszpolgáráiiakl

Ferivel mindenütt talalkozhatunk a fa-

lunkban; ő úgy vaii jelen elctünkbcn, hogy
nemcsak mi látjuk, halljuk, amit lesz, ha-
nem a falu vendégci, lálogatói is élvezhetik
munkájának gyümölcseit. Sváb ősci is büsz-
kék lehetnek rá, hűen szolgálja az otthon-
ról hozott hitet, a hagyomány tis/tcletét, dc
tettrekészsége például szolgálhal szellcmi
utódai, sőt mindannyiunk számára is. A fa- ^,
lukép szűrke eminenciása, magál sajátos és
rá jellemző öniróniával a templom szolgá-
jánakis nevezi.

Ot nemcsak a német kisebbséghez tar-
tozó falubeliek, hanem az elmúlt években Pilisborosjenőt szűkebb
pátriájuknak választók közül is sokan ismerik. Feri augusztus 19-
én kapott díszpolgári címe jó alkalmat nyújt egy részletesebb meg-
ismerkedésre.

1934-ben látta meg Pilisborosjenőn a napvilágot és ez a falu
is maradt változatos, kalandos, dolgos életének középpontjában.
Műszaki szakemberként 4 kontinensen képviselte Magyarorszá-
got, végigjárta a Közel és Távol-Kelet, valamint Dél-Amerika ki-
kötőit, éveket töltött Egyiptomban és a magyar-német anyanyelv
mellett megtanult angolul, arabul és spanyolul is.

Több ciklusban önkormányzati képviselő, 2002-2006 között a
Szociális Bizottságot vezette, de a Kisebbségi Onkormányzat el-
nök-helyettese is volt. Az idei kisebbségi önkormányzati választá-
son is indul képviselőjelöltként.

Feri indította el az első Faluvédő mozgalmat, alapító tagja a Né-
met Dalkömek, a Deutschklubnak, a sváb kisebbség fízikai értelem-
ben is értendő zászlóvivője, egy fáradhatatlan közéleti ember. Egyik
legmaradandóbb teljesítménye a falu tájházának és a hozzá csatlako-
zó színpadnak az áldozatos és sok időt, kreaüvitást igénylő építésve-
zetése. De Ferit ugyanúgy megtaláljuk a hagyományőrző rendezvé-
nyeken szendvicskenés közben, mint a temploinkertben fűnyírásnál,
vagy a temetőben, amint az évszázados sírköveket újítja fel.

Mi ennek a különleges életerőnek, egészségnek, fáradhatatlanságiiak
a titka?

"Az állandó mozgás igényét az anyatejjel szívtam magamba, a
fizikai munka mindig jól kiegészítette a szcllemi tevékenységet,
sportolni is mindig szerettem. Dc mindez ncm lennc elég egy alap-
vető optimizmus, rendszeretet, tervszerű életvitel ós különösen
egy harmonikus családi ólct nelkül. Nagyon sokat köszonhetek fc-
leségemnek, akivel minden örömömet-bánatomat mcgoszthattam.

Soha nem akartam a vizet megállífani, sokkal inkább a vízzel
együtt akartam hajózni. Az élet komolyságának tisztclete. a mór-
tékletesség és úgy gondolom, az esélyek reális mérlegelésének ké-
pessóge jellemez. Máskóppen kifejczve: csak azl a kötelet fogtam
meg mindig, amit el is értem!

Persze van egy olyan szokásom is, aminek szerintem sokat kö-
szönhetek; vagy 30 óve a napot mindcn reggel citromos teával kez-
dem."

Milyen crtékrend jelleinzi It'giiikáhh gondolkfitlásod?

"Vagyis mi az, ami l'ontos számomra? lalán nein tökéletesen
a fontossági sorrendbeii, dc a tisxtesség, bücsületesség, a l'elebara-
ti kapcsolatok, mások mcgbecsülése. ;i vallási meggyozödós, a csa-
lád és a szülőhcly szeretetc, valamint az, hogy soha ne égessek l'el
hidakat magam mógött.

Fontos az is, hdgy a családot boldognak lássam és a környezó
közösségct alkotó inódon ludjam szolgálni. De nem kevésbó lé-
nyeges az sem, hogy az ólctet valóban komolyan kell venni és ér-
telmexiii, a tuclást jicdig csak úgy érdemes hasznosítani, hogy a kö-
vctkező generáció hasxnára is váljon."

Szintén a teljesség igénye nélkül: kérlek, nevezz
meg néhány jelentős állomást eddigi életedből!

"Persze csak távirati stüusban, de még így
is biztosan sok kimarad:

. 1948, amikor az eredetileg megálmodott
míívészpálya helyett apám a Láng Gép-
gyárba küldött dolgozni.

. 1962. amikor Alexandriában 3 egyipto-
mi vontatót sikerült hibátlanul átadnoni.

. Ugyanakkor álltunk össze öt barátom-
mal és kezdtük el közösen évente - min-
dig csak egyikünk házát - felépítcni.

. Gyerniekeinket sikerült egy nemzctközi környczetben kitanít-
tatni.

. Alapító tagja lettem a Deutschklubnak.

. 2006-ban a falu tájházának építését vezettem.

Energiáid kifogyhatatlannak tünnek, mondd, milyen közéleti ten'eket
hordozol magadban?

A jövőben legtöbb szabad energiámat a német kisebbség hagyo-
mányőrző tevékenységének szolgálatába kívánom állítani, de tevékeny
szerepet vállalok a római katolikus egyházközség képviselőtestületé-
ben is. Az egész falu érdekét szolgálja az a vállalásom, hogy felügye-
lem a temető ravatalozójának átalakítását, de természetesen részt fo-
gok vállalni a hagyományos rendezvények szervezésében is.

Konkrét terveim közül kiemelkedik a falu tajházának továbbfej-
lesztése, kibővítése, a harmadik pince, a kemence, a tekepálya meg-
építése, persze mindez csak a pályázati pénzek függvényében.

Mit tanácsolsz, mire ügyeljen a mögötted felnövekvő generáció?

Nem akarok nagyon bölcselkedni, de ne felejtsék el, hogy a köz-
ség élete mindig is családközpontú volt. Becsüljék és őrizzék, adják át
és ismertessék meg utódaikkal - egymással a hagyományok tartalmát
és formáját, mert aki a múltat nem ismeri, az a jelent és a jövőt nem
tudja értékelni. Tcgycnek meg mindent a táj és községünk értékcinek
védelmóben, járuljanak hozzá cgy egészséges. konstruktív közhangu-
lathoz!

Szeretném ezt az alkalmat is felhasználni arra, hogy a díszpolgár-
rá avatásom augusztus 19-i üunepélyén clhangzott, az alkalomra ké-
szült megható műsorért ós az ott kapott jókívánságokért köszönete-
inct fejezxem ki az Onkormányzati Tcstületnek, a Polgánnestcr úrnak,
a Kiscbbségi Onkormányzat Elnokének, Fodor Tamás művész úrnak,
a kiiltúrhá?; igaxgatójának, a Magyar Dalkörnek, a Német Dalkörnek
és kis fuvolanövendékünkiiek, Nemes Rékának._

Végezetül felidézzük a Némel Dalkör által ez alkalomra átírt da-
locska utolsó versszakát.....

"Ferí Du bist heitte unser bester Schatz,
Gihst uns lerk'res Bierchen und'nen kaüen Schnaps
Wein und aurh Liki)rchen trinken heute wir,
Ivri Du .wllxl lehen, und wir danken Dir.

ÍMjlt die Glüser klingett, dafi es nur s<i sclialll,
l'eri ifit lieut glürklích und esfrmt uns all."

, Frrí. Te ma lei;(lrá{;iíhl> kinc.wfik,
fgyunk egy fiiwm sört cs e(y hideg snapszot
De jassoii jó hor cs likör is inellc
Eljél F'erink sokáiy, hiilánk is kíscrjcn!
Koccanjanak a poliarak, c.wk íify hany, ozzék!
Feri mü Iwltlog, és minilenki vclc ünnepeljck!"

Kflzárv Vilmos

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

lo tott foc'iöt nk
2006. majusában fíatal labdarúgoink Európa Bajiioksá-
gon yettek részt Luxemburgban. Az ott résztvcvo U17-cs
csapat tagja volt egy pilisborosjenó'i fiatalcmber. Lengycl
Dani is. Ot faggattuk arról, mikcnt lehct cgy pilisboros-
jenoi fíatalemberből válogatott labdarúgó.

Pilisl)orosjenoi Hírmondo: Mikor kezdtél el focizni?
Lengyel Dani: Hat éves koromtól focizok, s nyolc éves

voltani, amikor a Vasas igazolt játékosa lettem. A Vasas-
ban 20()0-ig játszottam. Ezt követőcn kerüllem az MTK-
ba.

PH: De jelenleg a Sándor Károly Akadémia tanulója
is vagy.

LD: 2005 nyarán lcttem a Sándor Károly Akadémia
tanulója. Ex egy tbciakadémia, vagyis egy speciális sport-
gimnázium, ahol a sportoláshoz igazodik a gimnáziumi ta-
nítás idöbeosztása. Délelőtt 08.00-10.00 között tanítás
van, utána egy cdzés 10. 00-12. 00 között, ezt követőcn
13.00-15.00 között tanítás, majd 16.00-18.00 között újra
edzés. Hétvégén szombaton meccset játszunk, s ezt köve-
tően mehetünk haza, a szüleinkhez. Hétfő reggel újra kez-
dődik mindez elölről.

PH: Hol található ez az Akadémia?

LD: Agárdon van, Budapesttől 65 km-re. Az Akadé-
miát 2000-ben hozták létre. Egy kastélyban működik,
amelyben 24 db kétszemélyes lakószoba található. A kas-
télyban található még egy ebédlő, egy rekreációs központ
- benne szauna, jacuzzi, gyúrópadok -, egy auditórium -
benne tv, billiárd asztalok, ping-pong asztal, csocsó aszta-
lok. A kastély gyönyörű ősfás parkjában van a sportgimná-
zium épülete, egy műfüves kispálya, egy füves kispálya, egy
klubépület - benne: öltöző, szertárak, konditerem, play-
station szoba, mosoda. A sportgimnázium épületében van
egy számítógépterem és négy tanterem, valamint két ki-
sebb öltöző.

PH: Hol zajlanak az edzések?
LU: A kastélytól 500 méterre, Gárdonyi Géza emlék-

háza mellclt vannak az edzőpályák: két füves és egy műfü-
vcs nagypálya. Ezeken edzünk minden nap.

PIt: Milycn credményeket órnck el az Akadémia ta-
nulói?

LD: Az Akadcmia minden tagja az MTKigazoltjáté-
kosa, s különböző korosztályos csapatok tagja. Mióta az
MTK' játékosa vagyok, azóta korosztályos csapataimmal
minden évben bajnokságot nyertünk, és 2000-ben kijutot-
tunk a NIKE-kupa világdöntőjére Manchesterbe. Ncm-
zetközi porondon olyan klubok korosztályos csapataival
játszhattam, mint az argentin Fistudiantes, ;iz angol Man-
chester United, a West Ham, a Chelsca, a Fiilliam, az
orosz Szpartak Moszkva, a cseh Slavia Praha, egy koreai
csapat.

PH: Mibe kerül az a szülcidnek, liogy az Akadómia
tanulójavagy? Mennyi a tandíj vagy képzési hozzájárulás?

LU: Semmit nem kell fizetnüiik, kizárólag csak az
egyesületi tagdíjat, ami havi 3.00(1 - Ft. de ezt bármely más
egyesületnél is fizetnünk kellene. Ellcnfeleinkncl ez a tag-
díj havi 5.000,- Ft-ot tesz ki.

PH: Micrt eri ez meg a/ /\kadénii;in;ik';'
LD: A/ Akadénii;i cves feiintartása szíízniilliós n.igy-

sagrendct jelcnt. Az akadcmia prol'i szemlelcttcl. a nála
tanulók kép/esébc jclcnlős pénzmennyiscget bel'cklcl.
majd amikor a tanulói vcgcznek, akkor vagy ;iz MTK t'el-
nőtt csapatába kerülnck, s ily módon nem kell jeleiitős
összegckért a/. MTK-nakinás kluboktól jatekost vasárol-
nia, vagy átigazolnak külföldi klubokba. s az ilyen atignzo-
lások alkalmával jelentős hevételre tcs/ szert az Akadé-
mia fenntartója, az MTK. Az Akadémia modelljc a követ-
kező: 18 cves korukig a tanulók az Akadéniián tanulnak,
ezt kövctöen ax MTK felnőtt csapatába kerülnck, majd a
legtehetsógesebbekel néhány óven belül külföldi kliibuk
leigazolják. Az MTKjelenlegi telnőtt csapatában van pél-
dául az Akadémia korábbi tanulói közül Kanta József,
Czvitkovics Póter, Bori Gábor, Németh Krisztián, tlrcpka
Adám. Mind-mind tchetséges és fclnőtt vagy korosztályos
válogatott játékosok.

PH: Mikor lettél a válogatott keret tagja?
LD: 2005-ben lettem a válogatott keret tagja. Ez az

Akadémián történő fejlődésem következménye volt. A
válogatott mezt elsőként Zalaegerszegen húzhattam fel,
az U17-es válogatott 2005. szeptemberi EB előselejtező
mérkőzésein. Csoportunkban volt Albánia, Ciprus és Skó-
cia. Veretlenül zártuk az előselejtező mérkőzéseit. Ezt kö-
vetően középdöntőbe kerültünk, amely Portugáliában zaj-
lott. Egy csoportba kerültünk a házigazda Portugáliával,
Ukrajnával és Svédországgal. A csoportból 7 ponttal ju-
tottunk tovább: Portugáliával döntetlent játszottunk,
Svédországot és Ukrajnát mindkétszer 4-0-ra vertük. A
nyolcas döntőt Luxemburgban rendezték: a mi csopor-
tunkban volt Spanyolország, Luxemburg és Oroszország.
Az oroszoktól kikaptunk 1-0-ra, majd megvertük Liixem-
burgot 4-0-ra, végül a spanyoloktól kikaptunk 3-0-ra. Igy
az összesítésben az EB 5. helyét szereztük meg. Ezeken a
mérkőzéseken játszottam olyan srácok ellen, akikről már
most látható, hogy világsztárok lehctnek.

PH: Te milyen poszton játszol?
LD: Középső védő vagyok.
PH: Külföldi klubba igazolást tervezel?
LD: Ez a másik célom, de az MTK modcllje szerint

erre valószínűleg leghamarabb 21 éves korumban lesz le-
hetőségem, mivcl először kél-három évig ;i hazai bajnok-
ságban kell bizonyítanom. Minden nemzetköxi torna után
vannak megkeresésck, de az MTK nem enged el bcnnün-
ket 21 éves korunk előtt. Megkeresett már bennünket a
Fulham, a West Bromwich, a liverpool, a Tottenham, a
Sampdoria, a Dinamo Kijev, a Bcnfica.

PH: Lehet, hogy néhány év mulva le les/el a l'elnött
válogatott csapat középső védője?

LD: Nagyun remélem, hogy az leszek. Azért edzck és
dolgozom, hogy egyszer majd fclnőtt válogatott játókos 1e-
hessek, s legalább olyan sikcreket erjek el a felnőtt válo-
gatolt mezébcn, mint amilyet az U17-es csapattal elértem.
Az utal azonban nckeni is vcgig kell járnom: követkcző
cólom a/ Ul9-es válogatottba kerülés, majd kcsnbh a/
U21-es keret tagja szeretnék leiini.

(dr. Fiák István)
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Nyári tábor
Balatonfenyvesen
2006. augusztus 20-án 12.00-kor

elindult a jenői banda (17 gyermek)
és kísérőink Balatonfenyvesre. Ut-
közben még egy csoport csatlakozott
hozzánk. Mikor megérkeztünk a tá-
borba, mindenki meglepődött a sok
ismeretlen ember láttán: "Ur Isten
ezekkel leszünk egy hétig összezár-
va?" Este a nagyvihar miatt nem volt
bemutatkozó est, így mivel nem volt
más megoldás mi magunk kezdtük
meg az ismerkedést a többi táborla-
kóval, és mondhatom nagyon köny-
nyen ment. Sok jó barátot és barát-
nőt szereztünk ez alatt az egy hét
alatt. Sok programot szerveztek ne-
künk, pl. : kirándulás Badacsonyban
(amely elég bulis volt, mert a vissza-
úton szakadt az eső), pizzázás, aka-
dályversenyek, szépségverseny, íjá-
szat, kézműveskedés. Nem csak
vízeső, hanem csokoládéeső is potyo-
gott az égből, sok gyermek örömére.
Sajnos sokszoryolt rossz idő, így né-
hányan megfáztunk. Péntek este volt
a "búcsú buli", ami számunkra na-
gyon jól sikerült. Szinte mindannyian
elismerő oklevelet kaptunk sok-sok
ajándékkal. Szombaton volt egy utol-
só fürdés a Balatonban, aztán indu-
lás haza.

"Jövőre ugyanitt!" Ez hangzott a
búcsúzáskor sok társam szájából.

Ezúton mondunk köszönetet Ani-
kó néninek, Kati néninek, Attila bá-
csinak (akik egy héten keresztül ki-
bírtak bennünket), Klinger Magdi
néninek és a szervezőknek, hogy ezt
a szuper hetet Balatonfenyvesen
tölthettük.

Verseci Viktória

(A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú
Kistérségi Társulás fínanszírozásával
a Pilisvörösvári Napos Oldal Szociá-
lis Központ, a budakeszi IIID Csa-
ládsegíto és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Páty Kht. Szerve-
zésében a térség rászoruló 180 gyer-
meke vehetett részt a táborozáson,
köztük a pilisborosjenői gyermekek
is.)

Nagyon örültem mikor a falu meg-
választott polgármesterévé, én is
Rád szavaztani. t.áttam, lu)gy ugyan-
olyan vehemcnciával vetetted magad
a munkába, mint ahogy dolgoztál
iiégy évvel azelőtt. De sajnos azt is
láttam, ahogy az idő telt, hogy seni
Te, scm a TANACSADOD nem vet-
tétek észre, ez a poszt már többet je-
lent pár hangoskodó, v-dgy régi barát
ajnározásánál. Neked kellctt volna
összefogni az összcs véleményt, egye-
síteni az erőket, a FALU fejlődésé-
nek érdekében. 35 éve élek Pilisbo-
rosjenön, szeretem a régi ismcrösei-
met, és örülök azoknak is, akik egy,
öt vagy tíz éve költöztek ide. Mikor
valakivel beszélgetek a Veled szim-
patizálók közül, hogy miért nem fej-
lődött a FALU, mindig azt mondták,
hogy a Hetek mindent megakadá-
lyoznak. Aztán kiderült, hogy a Te
barátaid is megszavazták a legtöbb
dolgot a képviselő-testületben, sőt,
többször Te magad is. Hogy-hogy
azok sem lettek elvégezve? Es azt
hallom, hogy a régi barátodnak,
Szűcs Gábornak sem fizetted ki a

pénzt, a kátyúk betöméséért az uta-
kon. Kezdck kételkedni a Te jó szán-
dékodban. Ne hagyd magad befolyá-
solni állandóan, főleg egy olyantól,
aki önként jelentkezett. Tudod hova.
Hogy tudjunk egy olyan emben-e
szavazni, akinek nincsenck önálló
gondolatai, lassan már szavai és tet-
tei sem? Régebben Te nem ilyen vol-
tál. Nagyon sajnálom hogy így ala-
kult az életed. Te tetted tönkre ma-

gad és a falut, az állandóan füledbe
sugdosók miatt. Ne vállalj olyat, amit
nem tudsz, vagy nem akarsz megcsi-
nálni. Te már nem tudod összhangba
hozni ezt a sokféle érdeket és érté-
ket. Egyre többen vagyunk, akik csa-
lódtunk Benned. En azért írtam meg
ezt a levelet, mert azzal már végképp
nem tudok azonosulni, hogy úgy be-
szélsz a FALU nagy részéről, hogy ki
kell a szemetet söpörni a faluból,
meg hogy aki nem ért Veled egyet,
az költözzön vissza oda, ahonnan
jött. Nem ezért szavaztam Rád, és
sajnos nagyon sokan vagyunk így ez-
zel. Remélem, hogy az életed jobbra
fordul.

Egy régi pilisborosjenői, aki igazán
jobboldali

Jrömön és ilisborosjenőn
a házioryosok készenléti üg^eleti beosztása

Ejszakai ügyelet:
Este 18 órától
Reggel 8 óráig

Nappali ügyelet:
Üröm: 350-224,351-286
Orvosi rendelő

Pilisborosjenő 336-308, 336-187
Orvosi rendelő

Hétvégi ügyelet:
Szombat reggel 8 órától
Hétfő reggel 8 óráig

2006. szept. 15. Dr. Gyimesi Zoltán
16. Dr. Gaál Gabriella
17. Dr. Fehér Eszter
18. Dr. Kovács Levente

19. Dr. Fehér Eszter
20. Dr. Gelencsér Tamás
21. Dr. Fehér Eszter
22. Dr. Gaál Gabriella

23. Dr. Gelencsér Támás
24. Dr. Gelencsér Tamás
25. Dr. Pehér Eszter
26. Dr. Fehér Eszter
27. Dr. Gelencsér Tamás
28. Dr. Fehér Eszter
29. Dr. Gaál Gabriella
30. Dr. Fehér 2005.

2006. okt 01. Dr.
02. Dr.
03. Dr.
04. Dr.
05. Dr.
06. Dr.
07. Dr.
08. Dr.
09. Dr.
10. Dr.
11. Dr.
12. Dr.
13. Dr.
14. Dr.
15. Dr.

Fehér Eszter
Kovács Levente
Fehér Eszter
Gelencsér Tamás
Fehér Eszter
Gaál Gabriella

Kovács Levente
Fehér Eszter
Kovács Levente
Fehér Eszter

Gelencsér Tamás

Fehér Eszter
Gaál Gabriella
Gaál Gabriella
Gaál Gabriella

Dr. Fehér Eszter
Uröm, Kevély u. 32.
Tel. : 06-30-35-22-047

Dr. Gaál GaneUa
Uröm, Rákóczi F. utca 80
Tel. : 06-70-94-05-919

Dr. Kovács Levente
Uröm. Honvéd utca 24.

Tel. : 06-30-49-35-324

Dr. Kovács Gábor

Uröm, Ooktor utca 21.
Tel. : 06-30-98-27-055

Dr. Gelencsér Tamás
Uröm, Doktor utca 21.
TfcL: 06-30-96-09-772

Dr. Gyúnesi Zoltán
Klisborosjenő, Rózsa u. 15.
Tel: 06-2(>-33-02-453
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POLGÁM ESTER ÉS KÉPVISELŐ JELÖLTEK
(Szerkesztoségiiiik tudomása szerint, jóval többjelölt regis/fcrállatla rnag'át az öttkoniiányzati válaszbL'ra,
mint amcnnyien elküldték megjelentetósre bemulatkozó írásukat, fblóval (. í^lJtt. A beérkezett anyagokat

változtatás nélkül közöljük.)

nállóan induló jelöltek

Tisztelt Pilisborosjenői
Választópolgárok!

Dr. SILLE
István pilis-
borosjenői la-
kosként a helyi
önkormányzati
választáson
független pol-
gármester je-
löltként indu-
lok. 1943-ban
születtem,

Közgazdaságtudományi Egyetemet
végeztem Budapesten. Számos köz-
igazgatási beosztásban és külföldön
diplomataként dolgoztam. Allami köz-
igazgatási szakvizsgával rendelkezem.
Vállalatvezetési tapasztalatokat sze-
reztem állami és magáncégeknél. Ot
nyelven vagyok tárgyalóképes.

Pol ármesteri céllutuzeseim alap-
vető? feladatként tartalmazzák a falu
fejlesztésének azon alapfeltételeit,
amelyeket a korábbi önkormán zatok
me ' értek és nem teljesítettek: az úthá-
lówt és a járdák kiépítését, a szociális
szolgáltatásokfejlesztését (iskola, óvoda,
egészségház); tiszta és egészséges kör-
nyezet megteremtését Weindorf hagyo-
mányaival és a mai kultúra követelmé-
nyeivel összhangban.

Minde ek ala 'ául edi : az. önkor-

mányzat egységének megteremtese va-
lasztópolgárí többséggel; az. állampolgá-
ri jogokérvényesítése; a korrupció meg-
akadályozása; az EU pályázatok maxi-
mális kihasználása; a kömyezetet nem
sz.ennyezo, hosszú távon helyi adóbevéte-
leket és foglalkoztatási lehetoségeket biz-
tosító bemházások megvalósítása.

AZ IGERETEK KORA LEJART !

Nem kérdezgetni kell a falu lakosait,
hanem az elpocsékolt évek után tet-

tekkel válaszolni!

Teremtsünk egvütt élhető és ajövore
vállalkow köwsségefi

Dr. SILLE ISTVAN
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném bemutatni magam és elképzeléseimet,

mely tartalmazza a:
Településfejlesztést,
Településrendezést,
Egységes, civakodás-mentes képviselő-testületet,
Közutak felújítása révén a csapadékvíz elvezetését,
Közterületek, közrend, közbiztonság fenntartását,
Eg^-séges falu megtercmtését (szellemi/fizikai értelem-

ben-összekötő út)
Lakóhelyünk épített és természeti környezetének, valamint hagyományainak,

kultúrájának, megőrzését, megvédését.

A választásokon pilisborosjenői lakosként, független jelöltként indulok.
Bűnügyi nyomozóként és vizsgálóként, majd a Repülőtéri Biztonsági Szol-
gálatnál vezetőügyeletesként dolgoztam.

Főiskolai, bűnügyi tiszti diplomát a Rendőrtiszti Főiskolán szereztem.
Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen
Jogi diploma megszerzésével fejeztem be.
Legalább 6 évet dolgoztam ENSZ békefenntartóként, illetve EU tanácsadó-

ként külföldön, ahol a békés egymás mellett élés meg-
Örzésében való részvételen túl, feladataim közé tartozott a

Demokratikus fegyveres erök felépítése
Es a választások előkészítése, lebonyolítása, biztosítása.
Sikeres kampányom után a település egészéért vállalt felelősséggel kívánom

képviselni a választók,
És a település érdekeit.
Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a következő 4 év a fejlődés időszaka legyen!
Tisztelt választópolgár! A helyi közakaraf meg\'alósítása érdekében kérem

szavazzon rám!

PELTZER Ferenc
Független önkormányzati, és német

kisebbségi képviselőjelölt

Azt hiszem, mára
már mindenkinek

elege van abból a hu-
zakodásból, ami fékc-
zi Pilisbo-rosjenő fej-
lődését, és olyan tes-
tületet szeretne látni

a község élén, ahol a
képviselők tudnak egymással dolgoz-
ni, órtelniesen vitázni, haszniis
konipromisszumokat kötni.

dr. MEZÖSI GÉZA ZOI.TÁN
független képviselő-jelölt

Olyan vezetést:
-amelynek döntései nyomán el-

kezdhetnc épülni és szépülni fa-
lunk. Megépülhetncnek, mcg-
újiilhatnának a szükséges közin-
tcxmények, ajárdák, a/ utak cs u
parkdlök,
amely segít a Bécsi úti faliires/.
gondjainak megoldásában, és
elősegíti a falu egységesebbé vá-
lását,

- arncly tiidja, hügy mindehhez
pénz kell. Es nem csak a megcpí-

Folytatás a köv. 8. oldalo^
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léshez, h nem a müköiltetóshe/.
is. líxért segíti a vállalkozásuk
letclepedcsét, mert s/.ükség vaii
a/ ultaluk befizetett adóra. A/,
állain kevés pciizt ad.

Szerintem mindez megvalósítlin-
ló. hiszen a körülöttünk levö falvak-
ban is műkötinek a clolgok. és iiálunk
is sok faluját szerető és tehetséges
embcr lakik.

Értékes újat csak úgy hozhatunk
létre, ha ismerjük és tiszteljük az ér-
tékes régit!

Ezért, mint nemzetiségi képvise-
lőjelölt fontosnak tartom a hagyomá-
nyok ápolását, a kultúra megőrzését,
a nyelv, dalok, táncok fiatalok felé
közvetítését. A régi falusi épületek,
és faluszerkezet megóvását. Eelújí-

t<í lál építkezésnél, a régi szé|-> for-
mak figyelembevételét. Borosjenőn
inár jó néhány családi ház újult meg
cbbeii ;i szellemben, és az elkészült
nemzetiségi tájházra különösen
büszkék lehetünk.

Pilisborosjenőn születtem és nőt-
teni í'el. 10 tanulságos solymári év
után 96-ban költöztünk vissza. 2002-
töl az önkormányzat oktatási bizott-
sagáiiak a külsős tagja vagyok, és ak-
tívan rés/t vettem a zeneiskola ön-
kormáiiyzativá alakításában.

A Kereskedelmi, és a Zeneművé-
szeti Főiskolát végeztem el, jclenleg
zenetanár vagyok. Egy éve már
Borosjenőn is tanítok.

Feleségem pszichológus, két lá-
nyom gimnáziiimbn jár

PÁPAI Istvánné vagyok, leánykori nevem Hegedűs Melinda.
1954-ben Pilisborosjenőn születtem.

Azóta is itt élek és 1972-óta a falu óvodájában óvodapedagógusként
dolgozom.

1995-óta óvodavezetőként végzem a munkámat.
Jól ismerem a falu életét, apraját és nagyját.

Jó kapcsolatot ápolok az itt étő emberekkel, ismerem gondjaikat,
szeretnék érdemben segiteni.

További terveim:
segíteni

. az Utak,

. az Egészségház,

. az Iskola tornaterme,

. az új Övoda megépítése

. és a Játszótér felújításának megvalósításában.

Mivel a községnek egyetlen óvodája vagyunk és a falu gyermekeinek
többsége ide jár, döntő fontosságúnak tartom ebben az életszakaszban,

hogy a gyerekeket esztétikus tárgyi környezetben nevelhessük.
Hiszem, hogy olyan képviselő testület fog létrejönni, akiknek az a leg-
fontosabb, hogy az itt lakó emberek érdekeit eredményesen tudják

képviselni.
Kérem a lakosság bizalmát és szavazatukkal támogatásukat, hogy

képviselőként indulhassak!

Köszönettel és tisztelettel:

Pápai Istvánné

WIPPELHAUSER Jánosné
(sz: Metzler Gabriella)

Német Kisebbségi képviselő-jelölt

Wippelhauser
Jánosné (s/ületett:
Metzler Gabriclla)

vagyok. 1953-ban
születtem Pilisbo-

rosjenőn, azöta is
itt élek.

Szüleim Bernát bácsi és Julis néni,

mindenki így ismeri őket. Edesapám
a falu cipésze, édesanyám a nyugdí-
jazásáig az óvoda koiiyháján dolgo-
zott.

A Budapesti Műszaki Főiskola
Kandó Kálmán Tagkollégiumábau
dolgozom, mint gazdasági ügyintéző,
15 éve. 1998-2002-ig a Némct
Kisebbségi Onkormányzat tagja
voltam, mint pénztáros. 2002-ben
sajnos nem kerültem be. Az idén is
szerettem volna indulni a helyi
kisebbségi választáson, de a Deutsch
Klub (Német dalkör), aminek én is
tagja vagyok, nem támogatta a
kérésemet. Ezek után telefonon kap-
tam a Bleyer Jakab Közösségtől egy
ajánlatot, hogy javasolnak egyéní
kisebbségi jelöltnek Pilisborosjenőn,
melynek nagyon örültem, és
köszönettel elfogadtam.

Tervcim közt szerepel:

. Iskula, óvoda több támogatást

kapjon a Német Kisebbségi
Onkormányzattól.

. IIavonta 1 nómet nyclvíí mise,
nem csak időseknek, hanem
iskolásoknak és óvodásoknak.

(Lchet du. is)
. Szeretném Steinheimmel ismét

felveni-ii a kapcsolatot, esetleg
egy új kö/séggel.

. Szomszédos kisebbségi önkor-
mányzatokkal havonta egyszer
musoros estet szervezni a falu

lakosságának.

A falu iránti szeretetem és a lelki-

ismeretem diktálja, hogy a valaszlá-
son induljak, részt vegyek a feladz-
tok iiiegoldásábaii, ezért kérek mín-
t.ienkit, aki regisztráltatta magát,
támogassa jelöltségemet és szavaz-
zon ram.

.. ..

Az OPE (Osszefogás Püísborosjenőéri Egyesület) csapata
KÜLLER János

polgármester-jelölt

Születésem óta (1955) Pilisboros-jcnőn élek. Elektro-inűsz-
erész vagyok, röntgenkészülékekkel foglalkoztam a Medicor-
ban, középiskola gondnokságán is dolgoztam, szünetelő vállal-
kozási tevekenységem vákuumtechnikán alapul. Hobbijaim:
minden, ami közösségben zajlik, sporl, zene, utazás. Szeretem
szülőfalumat, ideköt múlt és jövő. Van, ki megjelenik itt-ott,
nekem ott a helyem temetésen, bálban, szemétszedósen, ado-
mányozók közt. Mióta az eszem tudom, része vagyok a falum-
nak, s a falum, részem nekem.

2002-2006 ciklus polgármestereként, hatásköröm abszolút minimumra koriá-
tozása, 4 jegyző-váltás, 3 pénzügyi vezető váltás mellett, a "községvédő"
képviselői testületi többség nemtelen támadásainak folyamatos kereszttüzében
annyit tehettem, hogy nem hullt szét minden, amit az előző ciklusban megterem-
tettünk. Kész tervek, tőke rendelkezésre állt, de a "tudás" nem a jó célok meg-
valnsítását szolgálta, hiányzott a képviselő-testiileti többségi csapat!

1998-ban a falu képviselővé, a testület alpolgármesterré választott. Szegedi
Róbert polgármester úr külön megbízásával a fejlesztésekért tett felelőssé. A
ciklus első felében terveztetés, engedélyeztetés, tőketeremtés, második felében
az elhatározott beruházások megvalósítása dominált. Bontottuk az életveszélyes
iskola-épületet, megépítettük a mai iskola épületeit I. és II. ütemben, csúcster-
helési időre dupláztuk a szennyvíztisztító üzem kapacitását, javítottuk a közvilá-
gítást. Egyidejűleg zajlott a 2002-2006 ciklus előkészítése, tornaterem, víz-elve-
zetés és úttervezés, tőketartalék képzés. Vállalkozásom mellett, alpolgármester-
ként bizonyítottam, hogy mire vagyok képes, ha hagynak dolgozni a falumért!

Kérem falum támogatását, hogy a falu iránt elkötelezett, okos kompromisz-
szumokra kész csapatom képviselő-testületi többségével folytathassuk, ami 4
éve megvalósításra vár!

ÉRTÉKEINKKEL RENDELKEZZÜNK MI MAGUNK!

BERECZKI Antal
képviselő-jelölt

22 éves vagyok, szü-
letésem óta itt élek
nagycsaládban, négyen
testvérek, nagyszülők-
kel együtt. Szüleimet
mindenki ismeri, édes-
anyám a kultúra min-

den terén, édesapám pedig nem csak
faműves vállalkozóként szolgálja tele-
pülésiijilset. Ő alapította a Pilisboros-
jenőért magánalapítványt, már 16
éve, melyen keresztül különböző
szervezetek, csoportok, nemes célok
jutottak jelentős támogatáshoz, jó-
akaratú szponzorok segítségével. Pél-
daként ők állnak előttem tettre- és se-
gítő-kcszségükkel, vidámságukkal, lé-
nyeglátásukkal!

Közgazdasági érettségi után ide-
genforgalmi ügyintéző szakot végez-
tem, ősszel tanulmányokat kezdek a
BGF nemzetközi gazdálkodási sza-
kán.

Nalam idősebbek közül "az vesse

rám az első követ", aki saját maga,

vagy gyermeke, unokája ezután, vagy
eddigi életében sosem hibázott. Igen,
nagykamaszként botlottam! Bűnhőd-
tem, s ennek még vége sincs egészen,
de fontosabb ennél, hogy okultam be-
lőle!

E tapasztalatot át kell adnom a 14-
30 éves korosztály számára a saját
magunk testi-lelki épsége, értelmes if-
júkorunk, majdani gyermekeink, a te-
lepülés jövője érdekében.

Minden mai és holnapi döntés - ha
értelmes - a jövőt kell szolgálnia! Ho-
gyan maradhatna ki belőle a mai ifjú-
ság szava, véleménye, cselekvcse? Ez
nagy erő, de, ha kihasználatlan, mel-
lőzött, összetartozás helyctt morzsá-
lódik, helyi jövő építése hclyett szer-
teszalad a világba!

A fiatalok összcfogásál, a kép-
viselő-testületben igényeik, javaslata-
ik megjelcnítését kínálom és válla-
lom. Egyben összpontosításomat ígé-
rem arra is, hogy a falu ifjúságának
felkeltsem érdeklődését, növeljcm tá-
jékozottságát a hclyi közólctben. Mó-
dot kérck rá, hogy ismertessem ;i fía-
talokkal a lehetőségckct, azok kcrete-

it, hogy saját szempontjaink szcriiil
rangsorolhassuk a cólokat, és rcszr
vegyünk a megvalósitásban. Ehhcx
kérem nem csak az ifjúság, hanem iw
egész falu voksát a 2006-os választá-
son, Küller János polgárniester-je-
lölt csapatában!

WINDISCH László
képviselő-jelölt

J

Sárbogárdon s/íi-
lettem (1957), közép-
fokú végzettségetn
van. 1978-ban kötöt-
tünk házasságot, 1992-
ben költöztünk Pilis-

borosjenőre, ahol felc-
ségem szülei és felmenői éltek, s mely
falunak szépsége, varázsa már első,
1974-es itt-jártamkor megfogott. Két
lányunk már itt vált felnőtté.

Alkalmazkodási, beilleszkedési
szándék vezérelt, nem akartam a falut
ízlésemhez formálni, mint több, más
idetelepülő. Megismertek, befogad-
tak. Orömmel vállaltam 1993-ban a
Művelődési Ház vezetését, amit rám
bízott az önkormányzat. 7 év aktív
vezetői munkám alatt sok közvetlen
tapasztalatot szereztem az önkor-
mányzati munkáról is, napi kapcsolat-
ban álltam polgármesterrel, képvi-
selőkkel, jegyzővel, hivatallal. Távozá-
somtól már sokadik vezetője van a
Művelődési Háznak, tudom, hogy
ugyancsak nehéz körülmények között.

Majdnem 8 évig részt vettem az
akkori Pilisborosjenői Hírmondó
szerkesztésében. Azóta is vallom,
hogy a község pénzét csak a falu la-
kosságának folyamatos és hitcles tá-
jékoztatására szabad felhasználni.
Nem az ellcntétek szítására, hanem
az összefogás erősítésére.

Ebből következik, szerkesztoi gya-
korlatomra is alapul, hogy az OPE
"Falunkért" lap alapítása óta fősz-
erkesztőként igyekszem hozzájárultii,
hogy a torzult Hírmondóban megje-
lenon kívül más - szerintem hitclc-

sebb - információkhoz is jiissauak a
falulakók. Civil kontroll hívc vagyok!
1990 óta a lakosság válaszlja a
képviselő-ket, joggal kritizálnák cs
ellenőriznék a választott testület

munkáját, előse-gíh'e cxxel a löbbscg
számára elfogadliató döntésüket.

Zenész előadómíívészkeiit 30 evc

Folvtatás a köv. 10. oldakm
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sok helyen mcgfort. lultam a világban,
hazánkat bejártnm, sokat láttam.
Fejlodés ott lehclséges, ahol van ös/.-
szefogás, amit neni ver szét a viszály.

Faluba nem való a belopódzó nagy-
politika. A "kapcsolati tőke" egyénck
között működik, egy egcsz f;ilu ncm
építkezhet ilyen alapra, ígerctekre.
Képviselőként célom lennc: összelar-
tozás, egymásra utaltság érzésének
erösítése. Együtt, békében, közöny nél-
küli, bátor, dc felclős kritika melletti
miinka fogja meghozni az eredménye-
ket. A falu érdeke mindenek-előtt!

VARGA István Csaba
képviselő-jelölt

1960. július 29-én
születtem Budapesteu.
Altalános iskolát Uj-
pesten végeztem.

1977-ben karosszória
lakatos szakmában si-
keres szakmunkásvizs-

gát tettem és elhelyezkedtem a Volán-
busz Közlekedési Zrt-nél, a mai napig
ott dolgozom.

1981-ben érettségiztem estin az új-
pesti Könyves Kálmán Gimnázium-
ban és még ebben az évben bevonul-
tam katonának 18 hónapra.

A tényleges katonai szolgálat letöl-
tése után sikeres felvételit tettem a
Bánki Donát Gépipari Műszaki Főis-
kolába. 1988-ban sikeres vizsgák után
Altalános Gépész Uzemmérnökké
avattak. Jelenleg a Volánbusz Zrt.
Járműműszaki Irodán dolgozom, mint
autóbusz gazdálkodási szakértő.

Pilisborosjenőre 1978-ban költöz-
tünk szüleimmel, felépítettük álmaink
házát, többségében a saját kezünkkel.
1987-ben megnősültein, van három fi-
am, most már együtt fáradozunk az
életünk alakílásán.

1997 óta a községünkben működő
Polgárőrség tagja vagyok, a végzett
munka és a tagság akaratából 2000-től
a szervező titkári munkát is ellátom a
vállalt szolgálatok mellett. 2004-tol az
egyesület elnökónek más irányú elfog-
laltsága miatt a megbízott elnöki
teendoket láttam el. 2006-ban a tag-
ság megválasztott a Polgárör Egyesü-
let elnökének.

Az clmúlt kö/el egy évlizedben a
szabadidőm jelentős rcszct arra fordí-
tuttam a többi polgárőrrel együtt,
hügy a községünkbcn csökkenjen az
elkövetelt bűncselckmények száma és
ebben is sikerüll jó eredményeket cl-
éniünk.

Most is a községet szeretném szol-
gálni, egyjó csapatban megtenni min-

dent azért, hogy talunk újra a fej-
lődés, szépülés útjára lépjen. Kérem
támogassanak szavazataikkal!

SZABÖ János
képviselő-jelölt

1960-ban születtem.
A Bécsi út 1-bcn lakom.

Nős vagyok, egy fiam
^ ós egy lányom van,

mindktittő telnőtt már.
Családom megélhc-

tését saját kis cégcm
biztosítja hosszú évek óla.

Nagyapám vásárolta a telket, a
"30"-as évektől él itt a Szabó család.

A falu rendezési terve a kárpótlási
telkek miatt kezdett el érdekclni.

Az Intéző Bizottság tagjaként vé-
gigharcoltam a belterületbe vonást.

Elnöke vagyok az Osszefogás Pilis-
borosjenőért Egyesülelnek, s miiit
OPE elnök a "Falunkért" magazin ki-
adója vagyok.

Időszaki kiadványunkkal, újsá-
gunkkal próbáljuk a lakosságot tájé-
koztatni az igazságról.

Azért szeretnék képviselo lenni,
mert elegem lett a tehetetlenségbol.

Ugy telt el ez a választási ciklus,
hogy voltak előre készített tervek, volt
és van pénze a falunak.

Egyesek egyéni érdekei nem enged-
ték, hogy bármi is fejlődjön nálunk.

Csak a pereket és az értelmetlen
döntéseket gyártották 4 éven át!

A Bécsi úti településrész képviselet
.^nélkül mostohagyerek marad!

Kérem Pilisborosjenő választópol-
gárait, támogató szavazataikkal előz-
zék meg, hogy e tarthatatlan helyzet
fennmaradjon!

RAFAI Józsefné
képvisclő-jelölt

í Rafai Józsefné, szüle-

tett Ulley Erzsébet va-
gyok.

1954-ben a faluban
születtem, jelenleg is ilt
élck. Három gyermekem
van, akik szintén Pilisbo-

rosjenon laknak.
Ciyógypedagógiai foiskol;ii vógzctt-

ségem szerint s/ociális szervező va-
gyok.

Harminc éve dolgozom a sxocialis
és egészségügyi pályán.

Dolgoztam évekig a faliiban, a/
idősgondoz.isban.

Az Idösek Klubja és a házi-gondo-
zás beindításakor a gondozási köz-
pont vezetője voltam.

Az orvosi rendelőben nővéri

teendőket lall;im el, és néha jelenleg
is scgílck a helyettcsítésbcn.

Mindebből következően jól isme-
rem a faluban élőket, a problémáikat
és a lehetőségeket is a problóniák
incgüldás;ira.

I:''igyelenimcl kísértem a faliiliiin
véghcmenő folyi iniutokal, a tehetet-

lenséget amiatt, hogy a képviselo-
testület nem egy közös célt, a falu fel-
emelkedcsct tartja a leglbnlosahb tc-
vékenvkedésónck, hanein önös érdc-
kek vczérlik. 'I'isztelet a kivételcknek.

A következo évckben jó lenne, ha
kiaknáznánk a még meglévo lehetö-
ségeinket, s azon dolgoznánk, hog^ az
itt élok minél jobban érezzék magu-
kat itthon!

Ennek a nemes célnak a végrehaj-
tásához kérem az Onök támogatását
képviselői megválasztásomhoz.

PAKSI Imre
képviselő-jelölt

Paksi Imre (1950)
gépészmérnök, nős va-
gyok, gyermekeim: Er-
zsébet újságíró, Endre
művészettörténész. Er-

-, deklődésem: termé-
szet, túra, kerékpár. A

Stampf-Sereg-Maróti házat 1998-ban
vásároltuk, felújítása után tavaly köl-
töztünk a faluba. Lányunk családjával
- férj egy unoka - élünk itt. Szegedi
csomagológép gyártó vállalkozáso-
mat bezártam, a családi Kft. ügyeit
vezetem. Jövő-ben: épületek energe-
tikai minősíté-sével foglalkozom, há-
zam irodájában.

Foglalkoztat falunk sorsa: meg-
őrizni csendjét, szépíteni környezetél,
hogy minél teljesebb életet clhessünk
bcnne, kevés bosszúsággal. Ne váljon
a fováros lakóparkus alvóhelyévé.
Részt kívánok vcnni az önkormány-
zati munka átíbrmálásában: polgár-
mester, képviselő-testület, jcgyző és
hivatal felelősségi és hatásköre ered-
mény-érdekelt átrendezésében.

Falunk kézxclfogható tartaléka a
környcző magáningatlanok, melyek
hasznosítása révén kcletkező érték-
növekmcnyéből az egész falunak is
mcltón részesednie kcll. Közismert
projcktek várják, hogy azokat egy
c^yüttműködő' testiilet mcgvalósítsa.
Alláspontom ebbcn egyezik ajelenle-
gi polgármester úréval, akiaek e téren
kitartó harcáról a közvélemény neiu
teljes körííen tájéko/ott. Megérdemli,
hogy scgíto csapattal folytathassa a
munkát.

Felelős, nyílt, őszinte, korrupciós
csábítást kerülu munkálkodá.st ígé-
rek, munkában kitartó és kicsit szi-
gorú vagyok. Eddig foglalko/tam
géplen'ezóssel, kivitelezcssel, beüze-
meléssel, projektvezetésscl és bcru-
házásokkal. Javarészt itthon, de kiil-
földön is. Tapasztalataimat hasznosí-
tani tudom a talu érdekében.

Jelenleg a helyi Civil Kör vezctésé-
ben vcszek részt.

Kérem, tiszteljenek meg bizal-
mukkal! Eletem következő részét a
faluban szeretném cltölteni, csak
olyat ígérhetek, amit valóra is tudol
váltani.

SLOSÁR Károly
képviselő-jelölt

lépésről lépésre tervezett fejlődé-
sünk!

Legyen mindehhez a falu érdekeit
képviselő, sikeres választásunk!

Falunknak van hozzáértése, lcg^'rn
összefogása! Küller Jánost és c.sapa-
tát a testületbe!

SIDLO Ferenc
kópvisclö-jelölt

'^

Van 15 éve család-
szerető, támogató hit-
vesem, Berzsenyi giin-
náziumba felvett nagy-
lányom és országos gi-
tárversenyen döntős 10
éves kislányom.

Van 19 éve építészmérnöki diplo-
mám, 10 éves tervezői, 14 éves kivi-
telezői-fővállalkozói és 3 éves beru-
házás előkészítői gyakoriatom.

Van önálló cégem, megélhetésem.
Van 10 éves állandó pilisborosjenői

lakcímem.

Van szakállam, szemüvegem és jó
étel, bor szeretetem.

Van nagy fakanalam, gyermeknapi
kondérnál is ezt használom.

Van jó célokért lelkesedésem, falu-
rendezvényeken való részvételem.

Van sok barátom és cimborám,
dolgosak, becsületesek, faluszeretők.

Van szép falum.
Legyen szebb saját falunk, járható

utunk, nyugodt esővárásunk!
Legyen faluközpontunk, tornater-

münk, egészségházunk!
Legyen nagyobb óvodánk, jól fel-

szerelt iskoláiik, zencdénk!
Legyen fiatalokat csábító szabad-

idős l:elyünk!
Legyen fejlődő idős- és betcgcllá-

tásunk!
Legyen egész falut mcizgató ren-

dezvénysorozatunk!
Legyen alagútban vezetett MO pá-

lyánk, h;i már erre hoz/ák!
Lcgyen átgondolt pályázati inuii-

kánk és partner bcl'ektetönk!
I^egyen mindehhcz pénzünkel gon-

dosan felhasználó, cgységes csapatú
tcstületünk!

Legyen mindehhez egyérteliTiű fcl-
adatokkal ellátott, hatókony önkor-
mányzatunk!

Legyen mindehhez megfonti)lt,

59 éves vagyok, mű-
szaki végxettségi'í. Az
egészsegügybcn dolgo-
zom immár 44 éve.

Jelenleg egy részvény-
társaságot vczetek, ahol
tulajdonos is vagyok.

Mozgássérülteknek készítünk gyógyá-
szati segédeszközökct.

19 éve kerültünk Pilisborosjenőre.
először mint víkcndezők, de 10 éve fe-

leségemmel, Szilviával állandó lako-
sok vagyunk a faluban.

Van egy lányunk, aki már felnőtt, ő
már saját útját jáqa.

Többen bíztattak, hogy induljak ön-
kormányzati képviselő jelöltként a vá-
lasztáson.

Ugy döntöttem, elindulok. Nem
akarom, hogy azt mondják: "a pálya
széléről könnyű kritizálni".

Amennyiben az Onök megtisztelő
bizalmából képviselő leszek, azért fo-
gok dolgozni, hogy a következő dol-
gok valósuljanak meg:

Járható utak, járdák
Tiszta kömyezet
Orvosi rendelő
Óvoda
Tomaterem az iskolásoknak

Kulturált szórakozási lehetőség a fia-
taloknak
Kevesebbet ígérjünk, de azt valósít-
suk meg! Nincs újabb elvesztegetni

való négy évünk!
Kell egy csapat

Ahol a szívekben nincs gyíílolet és
harag,

De van bizalom és közös akarat.

Ha így lesz majd, ránk mosolyog a nap
Es azt mondja:

Boldog emberek laknak a Kevélyhegy
alatt.

VARGA Géza Gábor
képviselő-jelölt

1978-ban szültítlcm

fíudapesten. iy84-ben
költöztünk Pilisborosjc-
nőre addig nagyszüleim-
nél Urömön éltünk.

Erdőgazdasagi gó-
pésxtechnikusi vcgzett-

ségemcl 1999-ben szerczlem. 2002 ót;i
egy bio élelmiszcr nagykercskctlcsnél

dolgozom. Mellékállásban eg^' hitel-
inté/mény helyi tcriilcti kcpv'iscluje
vagyok.

Két éve házascml')tíi- iiiajd iiein ,suk-
kal késotih boldog cs;il;klapa lclleu).

Hogy mil tudnék tenni czcrt a tcle-
pülésert? J;uj;ík korbe ;i/ crdi'il, ;inii-
nek tövében élüiik. Clvermtíkkorom-

ban rcngcteg turisla j;irl t'rre. inosl. iii-
ra egyre kevesetih. Megértem oket.

Terveim? I.egyen erdő, játszótér, vi-
lágos, virágos óvoda, jól ('els'/erell l;'i-
gas iskola, lornatercni, tisxt;t. cgószsé-
ges környezet, ahol gyennckcink játsz-
hatnak, tanulhatnak, fclnőhctnek.
egészséges feliiőttckké válhatnak.

Ehhez kérem tániogatásukat. sza-
vazatukat a 2006-os önkormányzati
választáson.

HEVES László
képviselő-jelölt

Sári/áron szül 'tt ii .

1948-ban, 10 éves ko-
rom óta élek Pilisboros-

jenőn egyre népesebbé
váló családommal: fele-

ségemmel, már felnőtt
J gyermekeimmel, itt ví-

kendező unokáimmal. Erősáramú

technikusként végeztem, majd 1981-
ben felsőfokú képesítést szereztem a
Muvelődésügyi Minisztérium Főigaz-
gatóságán fílmgyártás szakon. Vállal-
kozóként, azóta is ezen a területen
dolgozom.

1994-2002 között 8 évig képviselő-
testület tagja voltam, az első négy év-
ben alpolgármesterként, azt követően
pedig a Jogi Bizottság elnökeként
igyekeztem kivenni részem a munká-
ból, tiszteletdíj nélkül, azt scmmilyen
posztomért nem vettem fel. A 8 év
alatt kibővítettük a teltííbnliálózatot,
kiépült a csatornarendszer, a gáz, fcl-
épült az új iskola.

Az ülmúlt ciklus egyhelyben topor-
gása késztel arra, hogy isitiét indiiljak
az önkormányzaü választásokon. Hi-
szem, hogy l'eliilemelkeclve önös ér-
dekeinken, a közös cólórt összefogva
igenis képes fejlődni ez a falu!

Onzetlenségre, együtlműködósre
van szükség, a javaslatok ne az "ötlet-
gazda", hanem a józan ész alapján ke-
rüljeiiek megítclésre!

A feleségeni alapító la^ya a lielyi
szeretetszolgálatnak, amely a .lóló-
konysági Boltot üzenieltcti, a iiyiigdi-
jasokat évenle kir;induliii viszi. Nyil-
ván ezért is különösen foiilDsnak lar-
tom a helyi civil S7.ef\'ezetek t;iii"ic>g;i-
tását, minclcii köziil kiciuclve a társ.-
clalmi munkál végzo cgycsiiletekel: ;i/.

Folvtatás a köv. 12. oldalon



12 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Onkéntes Tűxoltóságot, a Polgár-
őrséget, nielynek magam is alapító
tagja vagyok, és a már említett Szere-
tetszolgálatot. Ugy gondolom, egy
község falusiassága nem pusztán a la-
kosok számán múlik, hanem azon,
hogy az emberek igazi közösségben
éljenek együtt.

PAPP János színművész

1948-ban születtem
Somogytarnócán. Há-
tulgombolós koromban
költöztünk a Berzsenyi
szülőfalujaként ismert
Niklára. A helybeliek
kicsiny, zárt közössége

nehezen fogadta be a "gyüttment"

családot, de szüleim élcten át tartó
laradhatatlan közössógi munkája a
mai napig szerctcttel emlegetett
Niklaiakká tettc oket, j'ó példát adva
nckem is. Irodalmi crdeklődésem és
színészi ambícióim Pestre szólítottak.
A Színművészeti Főiskola elvégzésc
után a Szegedi Nemzeti Színházban
keztem játszani, inncn a budapcsti
Madách Színházba kerültem. Ezt kö-
vetően egy évig voltam szabad foglal-
kozású színész. 3 évet töltöttem a

veszprémi Petőfí Színház, és 3 évet a
győri Kisíaludy Színház tagjakónt.
1991 óta ismét szabadfoglalkozású
színészként dolgozom. A kezdetktől
rendezője, szervezője, szereplője va-
gyok a mára már jól ismert Visegrádi
Palotajátékoknak. Saját ötlet nyomán

született meg az évek óta sikeresen
megrcndezett Aquinkumi Költőver-
seny. ]->ályám során számos helyen
mcgfordultam, időztem, óltem.

Otthonommá végül Pilisborosje-nő
lett. Szenvedélycm, a tennészetjárás.
Feleségcmmel együtt vágtunk neki a
szoniorú vóget órt Kevelynyergi Turis-
taház működtetéséhez. Tgy kerültünk
kapcsolatba ewel a szép kis faluval
még 1987-ben. Két felnőtt gyerme-
kem már itt nevelkedett a most negye-
dik évét töltő kis unokám pedig már
Pilisborosjenőinek született.

Látom a rengeteg lehetőséget
amivel szebbé, jobbá, élhetőbbé te-
hetjük falunkat és közösségünket.

Munkámmal és tapasztalataim-
mal ezt szeretném segíteni.

L

SCHILLER LáSZlÓ vagyok. Kisvárdán szület-
tem, harmincnyolc éwel ezelőtt. A szentendrei katonai
főiskolán diplomáztam, végzettségem szerint üzem-
mérnök vagyok, de politológiát is hallgattam. Immár
tíz esztendeje saját vállalkozásaimat irányítom. 1998
óta Pilisborosje-nőn élek feleségemmel és két fiam-
mal. Jelenleg két céget vezetek: az egyik út- és csator-
naépítéssel foglalkozik, a másik energiaipari beruhá-
zásokkal. Mint az alkalmazottai sorsáért is felelős ve-

zető, pontosan tisztában vagyok vele, milyen pénzügyi és gazdasági fegyel-
met igényel egy sikerorientált vállalkozás, és milyen emberi tényezőkre és
tárgyffeltetelekre van szükség az eredményes csapatmunka megteremté-
séhez. Minthogy Magyarország legszegényebb megyéjében nőttem fel, és
gyerekkoromban bizony elég szűkösen éltünk - pontosan tudom, milyen
megfeszített munka kell ahhoz, hogy valaki meg tudja adni családjának,
szeretteinek, környezetének az anyagi biztonságot. Konkrét elképzeléseim
vannak, milyen célok mentén, milyen eszközökkel vigyázhatunk a legjob-
ban szűkebb és tágabb világunkra. Ezért vállaltam 1998 és 2000 között
részönkormányzati képviselői tisztet akkori munkahelyemen, Ujpesten.
Ezért vállalom szívesen a megmérettetést választott és szeretett falum,
Pitisborosjenő polgármesteri tisztéért, hiszen mély meggyőződésem szerint
sokat tudok tenni lakóhelyünkért. Olyan embernek ismerem magamat, aki
mindig képes megkeresni és megkötni a megfelelő kompromisszumokat a
nagy cél, ez esetben Pilisborosjenő érdekében. Erzem és látom, ahogy for-
málódik köröttem a lelkes kis csapat azzal a szent elhatározással, hogy sut-
ba vágva az elmúlt időszak torzsalkodásait, végre nekilát, hogy "rendezze
végre közös dolgainkat". Ennek szellemében ezennel békejobbot nyújtok
mindenkinek, akinek velem egyazon a célja: egy szebb, gazdagabb és bé-
késebb Pilis-borosjenő, egy életteli, vidám, virágzó falu.

Amennyiben egyetért céljaimmal és programommal, úgy szavazzon bi-
zalmat a velem együtt induló képviselő jelölteknek is.

BÓDY Gézáné
(Gercsényi Katalin)
vagyok.

Otödik éve élek
ebben a gyönyörű
községben.Az előző
négy évben az Okta-

tási Kulturális és Sport Bizottság
külsős tagja voltam.

Pedagógusként dolgoztam 32
évig, ebből 16 évet a Vajda János
Gimnázium igazgatójaként a Fe-
rencvárosban. 1998 óta a Ferencvá-
rosi Onkormányzat Oktatási, Kultu-
rális és Sport osztályán a kerület 13
iskolájának pedagógiai szakmai
munkáját irányítottam. Ez alatt az
idő alatt gyakorlatot szereztem az

s s

önkormányzati m unkában, s ezt
szeretném községünk javára is ka-
matoztatni.

Idén nyugdíjba megyek, így tel-
jes energiámat és az Onkormány-
zatban szerzett tudásomat arra
szeretném fordítani, mint képvise-
lő, hogy ez a jó adottságokkal ren-
delkező község végre méltó mó-
don fejlődhessen.

Arra szeretném buzdítani meg-
választásom esetén képviselőtár-
saimat is, hogy megszűnjön a szét-
húzás, s mindenki legjobb tudásá-
val intézze a község ügyeit.

Tisztelettel kérem, támogassa-
nak ebben a munkában azzal,
hogy szavazatukat rám adják.

DÖMÖTÖRFy Jó-
zsefné (Horváth

^ Éva).:
Közgazdász diplo-

mával és költségveté-
si minősítésű okleve-
les könywizsgálói ké-

pesítéssel rendelkezem. Férjem-
mel - aki szintén közgazdász és
okleveles könywizsgáló - negyven
éve élünk házasságban, három
gyermekünk és négy unokánk van.

Eletünk nagy részét Zala megyé-
ben töltöttük, de miután gyermeke-
ink Budapesten, illetve környékén
telepedtek le, 1994-ben Budapest-
re költöztünk. Pilisborosjenőn 5 év
óta lakunk a nagyobbik fiammal és
családjával együtt.

Az államháztartás területén 1988
óta dolgozom. A Zala Megyei Ta-
nácsnál főkönyvelőként, majd a
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TÁKISZ-nál gazdasági igazgató-
helyettesként a pénzügyi és szám-
viteli feladatok szervezését és irá-
nyitását végeztem. 1994-től a
Pénzügyminisztérium Számviteli
főosztályán dolgozom. Szakterüle-
tem a költségvetési számvitel -
ezen belül az önkormányzatok és
a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai -, valamint az önkéntes
pénztárak és magánnyugdíj pénz-
tárak számviteli szabályozása.

Könyvvizsgálói tevékenységet
1995-től elsősorban önkormányza-
ti területen folytatok. A könywizs-
gálói feladatok közé tartozik az ön-
kormányzat költségvetésének, zár-
számadásának, pénzügyi és gaz-
dálkodási tevékenységének, va-
gyoni helyzetének felülvizsgálata
és yéleményezése.

Ugy gondolom, hogy az önkor-
mányzati területen szerzett közel
húsz éves szakmai gyakorlatom-
mal és ismereteimmel megfelelően
tudnám segíteni a pilisborosjenői
önkormányzat pénzügyi és gazdál-
kodási tevékenységét.

Dr. FIÁK István.
1966-ban szület-
tem Debrecenben.
1990-ben szerez-
tem jogi diplomát

1 Miskolcon. 1993
óta ügyvédként és

adószakértöként dolgozom. Nős
vagyok, két leánygyermekem van.
1999 óta élek Pilisborosjenőn.

Az elmúlt négy évben ügyvédi
munkám során közreműködtem a
Művészetek Palotájának megépíté-
sében, valamint Közép-Kelet-Euró-
pa legnagyobb sportcentrumának,
a Kőérberek Tóváros Sport és
Wellness Központ létrehozásában.
Ugyanakkor a saját falumban hiá-
bavalóvá vált minden igyekezetem
egyetlen ember makacs és értel-
metíen ellenállása miatt.

Képviselő-jelöltként azért indu-
lok a 2006. évi önkormányzati vá-
lasztásokon, hogy az elmúlt négy
évben teljesített önkormányzati
munkám eredményeinek megvaló-
sításában részt vegyek. hliszek
benne, hogy Pilisborosjenő válasz-
tópolgárai tanultak az elmúlt négy
évből és olyan polgármestert vá-
lasztanak, aki hajlandó együttmű-
ködni a képviselő-testülettel. Hi-
szek benne, hogy Pilisborosjenő
választópolgárai olyan Képviselő-
testületet választanak, amely nyu-
galmat teremt a közhangulatban, s

fejlődést hoz közös vagyonunk,
Pilisborosjenő gyarapodása érde-
kében.

FODOR Alice.
Hét éve költöztem
Pilisborosjenőre fér-

Y jemmel és fél éves
fiammal, akinek az-
óta már megszüle-
tett - borosjenői la-

kosként - a kisöccse.
44 éves vagyok, s elkötelezett

pedagógus, hiszen óvónői, általá-
nos iskolai tanítói és középiskolai
olasz tanári végzettségem is van. Az
ELTE szociálpszichológia szakán
szakvizsgáztam. A "tanulás tanításá-
val" foglalkozó, országszerte konfe-
renciákat, tanfolyamokat, előadáso-
kat tartó Módszertani Műhely tagja
vagyok. Ezzel párhuzamosan főál-
lásban a borosjenői Német Nemze-
tiségi Altalános Iskolában dolgo-
zom, mint a tanulószoba vezetője.

Amikor annak idején háztűzné-
zőbe jöttünk a faluba, az első be-
nyomásom is az volt, és azóta még
inkább azt gondolom, hogy ez a
környék Isten ajándéka, egy para-
dicsomi zug az ideges, zajos-sza-
gos fővárostól csak pár lépésre, s
pillanatok alatt határoztunk, hogy
ide akarunk költözni. Ezt a döntést
azóta sem bántam meg, és eszem
ágában sem lenne önkormányzati
képviselőként indulni, ha nem gon-
dolnám, hogy van min jobbítani .
Bizpny rengeteg itt a tennivaló.

Ugy érzem, sikerült jó viszonyt ki-
alakítanom a régen itt lakókkal és az
újonnan ideköltözöttekkel egyaránt,
rengeteg nagyszerű embert ismer-
tem meg közöttük. Örömmel foga-
dom mindenkinek a támogatását,
aki egyetért a célj'aimmal, és szíve-
sen segít azok valóra váltásában.

KARA Árpád. 52
éves vagyok, Buda-
pesten születtem.
Feleségemmel 1985-
ben költöztünk a fa-
luba. Két gyerme-
künk van, mindket-

ten középiskolások.
Négy éve önkormányzati képvi-

selőként és egyesületi elnökként
veszek részt a helyi közéletben.

Bizottsági elnökként számos,
Pilisborosjenő fejlődését szolgáló
fejlesztési és beruházási döntés
meghozatalának részese voltam.
Vezeték nélküli távközlési mérnök-
ként, különösen büszke vagyok a
településen megvalósított rádiós

internet szolgáltatásra, melyet sze-
mélyesen is volt módom támogat-
ni.

Képviselői munkám során volt
részem jóban, rosszban, elismerés-
ben és nemtelen támadásban egy-
aránt. Felelősséggel állítom, hogy a
falu fejlődésének érdekében egy-
séges képviselő testületre, átalakí-
tott hivatalra és szemléletváltozta-
tásra van szükség és olyan csapat-
ra, melynek elsődleges célja a falu
kulturális és nemzetiségi hagyomá-
nyainak megőrzése mellett, a tele-
pülés műszaki fejlesztése.

Támogatom azt a csapatot,
melynek megválasztása esetén va-
lóban megvalósulhatnak azok a fej-
lesztési célok - amelyek révén-
végre utak, járdák, középületek
épülhetnek Pilisborosjenőn.

KÁDI József.
1968-ban születtem
Pápán. 1992 óta
nős vagyok, három
gyermekem van.
Lányom gimnázi-
umba, a nagyobb fi-

am a helyi általános iskolába, míg a
kisebb fiam a helyi óvodába jár. Fe-
leségem biológia-kémia szakos ta-
nár, valamint egészségfejlesztő-
mentálhigiénikus. 1998 óta élünk
Pitisborosjenőn.

1992-ben végeztem a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyete-
men agrár okleveles közgazdász-
ként. 1991 óta gazdasági- és szám-
viteli vezetőként dolgozom több
gazdasági társaságban.

A 2002-2006-os önkormányzati
ciklusban a Pénzügyi Bizottság kül-
sős tagjaként munkálkodtam köz-
ségünk érdekében. Ezen időszak
alatt megismertem falunk és az itt
élő emberek igényeit, valamint az
önkormányzat lehetőségeit.

Szeretném ezt a tudást egy ösz-
szetartó csapat tagjaként falunk ja-
vára és a jelen képviselőtestület ál-
tal kijelölt célok megvalósítására
fordítani.

MARKÓ Éva.
1963-ban születtem
Dunaújvárosban.
1985-ben végeztem
a Könnyüipari Mű-
szaki Főiskola Pa-
píripari és Csoma-

golástechnikai Szakán. Munka mel-
lett szereztem meg a felsőfokú kül-
kereskedelmi, szállítmányozási,

Folytatás a köv. 14. oldalon

L_...-
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majd a vámügyintézői képesítést.
1998 óta férjemmel családi vállal-
kozásban dolgozunk. Egyik cé-
günk borforgalmazással, a másik
közbeszerzési bonyolítással foglal-
kozik, ezért fontosnak tartottam,
hogy idén megszerezzem a közbe-
szerzési szakreferens képesítést is.

2001-ben költöztünk ebbe a ki-
váló adottságokkal rendelkező
hegyvidéki községbe férjemmel és
a most hét éves kisfiammal. Apai
ágon német származású vagyok s
ezért választottuk Pilisborosjenőt
lakhelyünkként, ahol a háborítatlan
természet mellett a hagyományör-
zést is biztosítva láttuk. Mégis úgy
gondolom, hogy ez kevés. Ahhoz,
hogy fejlettebb infrastuktúrával, az
ingatlanaink állagát is megőrző fel-
színi vízelvezetéssel, járható utak-
kal, gyerekeink fejlődését szolgáló
óvodával és iskolával, a települést
szépítő és az ismerkedést és kikap-
csolódást is elősegítő parkokkat,
játszóterekkel rendelkezzunk, tenni
kell. Mindezek megvalósítását csak
uniós támogatások megszerzésé-
vel látom elképzelhetőnek, ezért
szeretnék a Községvédő Egyesület
új tagj?^<ént a lakóhelyürik felvirá-
goztatáSában részt venni, melyben
a közbeszerzésben szerzett ta-
pasztalataimat, ahogy más telepü-
léseken is, szeretném Pilisborosje-
nő érdekében kamatoztatni.

MAROSI Lász-
10. képviselőjelölt.

1963-ban szület-
tem Debrecenben.
Nős vagyok, három
gyermekünk közül
a két kisebbik a he-

lyi iskolába jár, a legnagyobb a
marketingszakmában dolgozik, fe-
leségem pedig egészségmegőrző
területen vállalkozó. 1995 óta la-
kunk Pilisborosjenőn. Végzettsé-
gem Szerint külkereskedő közgaz-
dász vagyok, 1988-ban végeztem a

Közgazdaságtudományi Egyete-
men, angol, spanyol szakon. 23
éve vezetek egy piacvezető orszá-
gos diákvállalkozási hátózatot.

A 2002-es választások óta tele-
pülési képviselőként segítem az On-
kormányzat munkáját. 4 éves képvi-
selői és Pénzügyi Bizottsági elnöki
tapasztalatom alapján kijelenthe-
tem, hogy falunkban most az EGY-
SÉG megteremtése a legfontosabb
feladat. Pilisborosjenőnek van tele-
pülésfejlesztési koncepciója, van-
nak konkrét elképzelések, tervek. A
négy év alatt kialakítottuk a fejleszté-
si prioritásokat, előkészítettük a be-
ruházásokat, a szükséges anyagi
erőforrások tervezésével együtt.
Most arra van szükség, hogy ehhez
összeálljon egy egységes, egy
irányba húzó, konstryktív CSAPAT,
egy igazán jó VEZETO-vel.

Én az építés, fejlesztés, fejlődés
híve vagyok, ezért telepütési képvi-
selőként ezt az erős, egységes,
nagyszerű csapatot szeretném erö-
síteni.

SZABÖ Sándor.
1952-ben szület-

tem, Szekszárdon.
Nős vagyok, három
gyermeket nevelünk
feleségemmel, aki
pedagógusként dol-

gozik Budapesten.
Okleveles gépészmérnökként,

az egyetem elvégzése után a ME-
DICOR Művekben töltöttem be kü-
lönböző beosztásokat, 1979-től -
1989-ig a Nagyecsedi Orvosi Mű-
szergyár igazgatója voltam. 1989-
től egy amerikai nagyvállalat, a
YORK magyarországi leányvállala-
tának műszaki vezetőjeként'dol-
goztam 1995-ig. Ebben az időszak-
ban nagyon sok magyarországi
nagyberuházás gépészeti kivitele-
zésével foglalkoztam. 1995-től egy
társas vállalkozást alapítottunk
FAKON Kft- néven, mellyel Magyar-

országon és Németországban vé-
geztünk épületgépészeti munká-
kat. 2002-ben megalapítottam a
Pilis-Bau 2002 Kft-t, mely azóta is
sikeresen működik. Epületgépé-.
szeti tervezéssel, kivitelezéssel és
az elkészült létesítmények karban-
tartásával foglakozunk.

Pilisborosjenőre 1998-ban köl-
töztünk, a Barack közben épitet-
tünk családi házat. Vállalkozáso-
mat is a Pilisről neveztem el, hogy
ez is utaljon arra a helyre ahol élek.

Az elmúlt időszakban megtor-
pant, szinte megállt a falu fejlődése
a képviselő testület megosztottsá-
ga és tehetetlensége miatt. Rendkí-
vül termékeny időszakot szalasz-
tott el a falu. Minden lehetőség
adott volt a pályázatokkal megsze-
rezhető támogatások elnyerésére,
mellyel többszörösére növelhettük
volna a fejlesztésekre fordítható
forrásainkat. Ez a lehetetlen állapot
motivál arra, hogy képviselő jelölt-
séget vállaljak és egy dinamikus,
tehetséges és fejlődést akaró pol-
gármester irányításával működő
testületben dolgozzak Pilisboros-
jenő érdekében.

Schiller László polgár-
mester jelölt nyilvános vitá-
ra hívja a Pilisborosjenön
regisztrált polgármester je-
lölteket - Küller Jánost, dr.
Sille Istvánt és Molnár Gé-
zát - 2006. szeptember 1 9-
én, 18.00 órára a Bogár ét-
terembe.

HIRMÖNDO

HELYI VÁIASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
FISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2006. október 1. napjára
kituzött helyi német kisebbségi választáson az 1. számú kisebbségi
szavazókörben kell a szavazatokat leadni 06.QQ órától 19.00 óráig.
Az 1. számú kisebbségi szavazókör helye:

2097 Pilisburosjenő, Fő át 30.
Német Nemzetíségi Altalános és Alapfoku Muvészeti Iskola

Püisborosjenő, 2006. szeptember 8.
Vargáné Vass Eva HVl vezető

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HWATALOS LAPJA

;eletős kiadó: A képviselő-testület KulturáUs és
Sport Bizottsága

Főszerkesztő- Görög Athéna
izerkeszttíbizottság: dr. Fiák István, Kereszte&sy

Péter. Kozáry Vilmos
A szerkesztőség címe; 2097 Pilasborosjenö.

Ezüstbegyi üt 26.
E-mail: roeaiamix@mail. datanet. bu

Tipogi'áfia éf, Byomdai munkák: Római Bt
iegjelentk: havonta, lapzárta mináeB hónap 25-én.

Engcdélyszám: 3.4. 1/463/2/18
TfeT jeszti a Magyar Posta
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Választástól alakuló ülésig a megválasztott kép-
viselők többször egyeztettek, hogy a legfontosabb
kérdésekben konszenzusra jussanak alakuló ülés
előtt. Az Unnepélyes Alakuló Ulés nagyszámú la-
kossági részvétel mellett történt a meghirdetett idő-
pontban. A Napirend nagyrészt törvényileg kötelező
volt. A korelnök vezetésével indult ülésen a helyi vá-
lasztási bizottság elnöke (HVB) ismertette a válasz-
tási eredményt.

A 2006. okt. 1-i egyfordulós önkormányzati vá-
lasztás Pilisborosjenőn érvényes és eredményes volt,
jogszabálysértés nem történt, a részvétel felülmúlta
az országos átlagot. A polgármester több szavazatot
kapott, mint a 3 másik jelölt összesen. A képviselő-
jelöltek biztos többséggel kerültek a képviselő-testü-
letbe. A HVB elnöke átadta a megbízóleveleket.

A képviselők, majd előttük a polgármester le-
tette a törvény szerinti esküt.

A régi-új polgármester ismertette programját,
bejelentette, hogy bizottságokkal egyeztetve azt elő-
terjeszti olyan időben, hogy azt a képviselő-testület
törvény szerint, választástól fél éven belül, el tudja
fogadni, jegyző kihirdethesse.

Az eskü után már létezö képviselő-testület hatá-
rozattal megállapította a polgármester bruttó illet-
ményét - kérésére - a törvényi minimum szintjén.

Előzetes egyeztetések során elkészített, KT és
szervei működésének alapját képező SZMSz - fél
éven belüli új alaprendeletig is szükséges - módosí-
tásairól szóló rendeletet a képviselő-testület elfo-
gadta. Kihirdetésre kötelezte a jegyzőt.

Az új SZMSz szerinti (előző ciklusnál kevesebb
számú) bizottságok elnökei, képviselő és felkért kül-
tagjai választása, majd eskütétele következett. A fel-
kérést elfogadott kültagok: Drippey Levente, Juhász
Jánosné, László Imre, Majerné, Horváth Anita, dr.
Mezősi Géza, Rácz Parádi Gáspárné, Szecsányi Ber-
talanné, Zsitnyányi Attila.

A polgármester javaslatára - titkos szavazással-
alpolgármesternek egyhangúan megválasztotta a
képviselő-testület Papp János urat, aki a falutól a
képviselő-jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, s
aki letette a törvény szerinti esküt.

Az alpolgármester tiszteletdíját a 2006 évi eddigi
szinten állapította meg a testület, melyről az alpol-
gármester közölte, hogy nem kívánja felvenni, a Pol-
gármesteri Hivatal keresse és találja meg a módját,
hogy ez összegyűjtve a falu javát szolgáló fejlesztésre
legyen használható.

A megválasztott képviselők választástól Alakuló
Ulésig kigyűjtötték a sürgősen visszavonandó, mert
jogsértés nélkül végre nem hajtható, illetve a falura
káros - előző ciklusban hozott - KT döntéseket, me-
lyek visszavonásáról intézkedtek.

Előre jelezték a polgármester és a képviselők, il-
letve megválasztott bizottsági elnökök, hogy a lakos-
ság fokozott támogatására és az eddiginél gyakoribb
találkozási alkalmakra törekszenek, illetve tartanak
igényt. Alapvetően a feladat és felelősségi körök elő-
ző ciklusban torzult rendszerének felülvizsgálatára és
helyreállítására törekszenek.

Küller János

polgármester

A 2006. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint kisebbségi önkormányzatí képviselők választásának

eredménye Pilisborosjenőn

Polgármester választás:

Jelölt
Küller János

Molnár Géza

Schiller László

Dr. Sille István

Ervén es szavazat

894
305
332
184

Polgármester: Küller János

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Helyi önkormánywti képviselok vákisztása:
Jelölt neve

Bereczki Antal

Bodnár Bamabás
Bód Gézáné

Budai Zoltán

Dömötöriy József
Ala'osné

Dr. Fiák István

Fodor Alice

Galba- Deák Adám

Havasi Zoltán

Heves László

Kara A ád

Kádi József
Kozák László

Markó Eva

Marosi László
Dr. Mezősi Géza Zoltán

Molnár Géza

Jelölö szervezet

OPE
fü etlen

Közsé védő E esület

fü etlen

Községvédő Egyesület

Községvédő Egyesület

Közsé védőE esület

fü etlen

fii etlen
ÖPE
Közsé védő E esület
Közsé védö E esület

fíiggetlen

Közsé védő E

Közsé védő E
fü etlen

fü etlen

esület

esület

A képviselő testület tagjai:

Bcreczki Antal
Heves László
Paksi Imre

Papp János
Rafai Józsefné
Sidló Ferenc

Ervényes
szavazat

540
284
328
333
370

282

387
259
103
816
267
284
284

293
278
274
317

Jelölö szervezet
Jelölt neve

Paksi Imre OPE
Pa Akos Zoltán fiig ̂ etlen

Pa János OPE

Pá ai Istvánné fü?Lretlen

Peltzer Ferenc fíiggetlen

Poteczki Imréné
Csuhai Mária

Rafai Józsefné

Sidló Ferenc

Slosár Károlv

Szabó János

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szélesné Vajda
Mária

Var aGézaGábor

Var a István csaba

Windisch László

Zelei István

független

OPE
OPE
OPE
OPE

Közsé védö E

fü"2etlen

független

OPE
ÖPE
ÖPE
Fü etlen

esület

Ervényes
szavazat

762
331
877
410
278

252

842
720
785
794

366
277
311

697
713
825
327

Slosár Károly
Szabó János
Varga Géza Gábor

Német kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredménye:

Jelölt neve

Ma er Róbert

Wi elhauser Jánosné Metzler Gabriella
Galambos Ferenc

Perlin erG ör ' i

Sze edi Ferenc Róbert

Peltzer Ferenc

Stam fPatricia

Kiss Béla

Jelölö szervezet

EMNOSZ
Ble er Jakab Közössé
EMNOSZ
ÉMNÖSZ
EMNÖSZ
EMNÖSZ
EMNÖSZ
EMNOSZ

Vaga István Csaba
Windisch László

Ervén es szavazat
231
113
260
263
251
79

223
93

A Német Kisebbségi Onkormányzat képviselői:

Galambos Ferenc

Mayer Róbert
Perlinger Györgyi
Stampf Patricia

Szegedi Ferenc Róbert

Pest ]\íegyei Közgyűlés választási adatai szavazókörönként:

Listát állitó szervezet

PMTE - Előlánc
MSZP
MDF
FIDESZ-KDNP
MÖSZ -PMKIK
DUNAKANYAR KPE
MIEP
SZDSZ

Ervényes szavazat szavazókörönként
001 002
17 13

222 271
33 50

284 364
4 8
1 3

10 20
58 84

HVI vezető

003
8

98
11
93
7

I

10
16

Vargáné Vass Eva



PlLISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Pilisbomsfenő Község Onkormányzat nagyon sok szeretettel
meghívja az ídőseket

^N . november 16-án 1400 órától tartandó idös napl n fí ényrR

H^tyssn: Pflísborosienő, MwBfődési Ház

i YAÍÖNYV '. ''
Pilisborosjenő községben 2006. augusztus-szeptember hó-
napban házasságot kötöttek:

ÜRÖMÖN ÉS
PILISBOROSJENÖN
Sürgosségi orvosi ellátást biztosüják

Munkanapokon hétfőtől péntekig

Vig Erika és Kenderesi Attila
Tamás Linda és Vándor Balázs

Pilisborosjenö, 2006. október 10.
Keresztény Anikó
anyakönywezetö

üronaön és Pilisboro^jetioii
a háziorvoswlí készenléti ügfeleti beC$ztása

Vyzakm ögyeiet: NappaU íigyriet:
Este 18 órátöl Ürosi: 358-224,351-286
iEte§gel 8 ótátg Orvosj reaáeIS

Hétvégi figyetet:
Szoisbat rRggel 8 órátöl
Métfő regge! 8 óráiEg

PflisborosjeQO 336-308, 33&-187
Orvosi fesáélő

2006. oist. 15. Dr. Fehér Eiszter W6. ww.
16. DT. KovAes Lewnte
17. Dr. Fehér Eszte-
18. Or. Geleacsér Itaás
W. I?r. Fehér Eszter

20. Dr. Oyimesi Zoltáa
21. Dr. Gyímssi Zoltáa
22. Dr. Odeneséf 'Bimás
23. Dr. Kwaas Le^mte

24. Dr. Fekér Eszter
2S. Dr. 0RI&swér
26. Dr. Fehér Eszter

27. Dr. Gsmw Zoítáa
28. Dr. Gyiiaesi ZxAáö
2^. Dr. Kováes Lewate
30. Dr. F@Mr Bszter
31. Dr. Pehér Eszter

Dr. Fetaét Eszter Dr. Kwáes Leveate
Oiöa, Kevély >. 32. Üröai, Mowéd tttca M
Tfcl. : <M-30-35-22-047 Tel. : 06-30-49-35-324

Or. Oaái GarteBa Dt. Kovács Oábor

 

om, R.éktei R stca ffi. Ua-oia, DQtortrtea2I.
"BsL: QMWWW Ifel: 06-30-9§-27<5

. 01. Dr. ösieBCser Ttaias
02. Dr. Febér Esztsr

03. Dr. Oyiaietí Zottán
64. Dr. GtelsCTCgé'r Jtoiás

05. E>r. ("^kér Esz:ERr
@6. Dr. Kosács Lewate
07. Dr. fiehér EszNr
Q$. Dr. Geleacsér TamAs
09. Dr. FAér Eszter

10. Dr. Gyímesi Zőttáa
ll. Dr. FekérEszter
12. Dr. E^efcér Eszta-
l3. Dr. Kovées Lewate
14. Dr. Fekér Eszter
15. Dr. Gelencsér %Hiás

Dr. Geieaacsér laatás
Ui-öaa, Dofctor uíea 21.
"lel: Oé-30-W-W-772

E>r. Gyiiaest ZtAtáa
J>Msti(MCfs|RBŐ, Rozsa u. 15.
TeL: >-2Ö-33-8M53

Héffő:
8-tól13 áráig

13-tól18óráig

Kedd:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

Szerda:
8-tól13óráig

13-tól18óráig

8-tól13óráig

13-tóll 8 óráig

Péntek:
8-tól18óráig

Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Kovács György
Pilisborosjenő, Orvosi

tei. : 336-308

Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224
Dr. Fehér Eszter
Pilisborosjenő, Orvosi
rendelő
tel. : 06 30 352-2047

Dr. Fehér Eszter
Pilisborosjenő, Orvosi

tel. : 06 30 352-2047
Dr. Horti Szilvia
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224

Dr. Kovács György
Pilisborosjenő, Orvosi
rendelő
tel. : 336-308
Dr. Fehér Eszter
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 350-224

Dr. Gaál Gabriella
Uröm, Orvosi rendelő
tel. : 06 70 940-5919

^.
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Mivel beruházásokra gyakorlatilag egy fillér nem jut, te-
hát marad egyrészt az a megtakarftás, amit az előző testület
(vagy polgármester?) számunkra megtartott, (ez kb. 220 mFt)
plusz a pályázati lehetőségek. Utóbbiról nem árt tudni, hogy a
pályázható támogatások jellege megváltozik: ma már nem egy
településen belüli, hanem több település környezetét azono-
san érintő problémára közösen lehet pályázni. Tehát választha-
tunk: vagy elköltjük a megtakarítást egy vagy két bemházásra
(pl. egészségház és tornaterem) és ití maradunk egy fíllér nél-
kül, vagy a fenti összeget úgy tekintjük, mint pályázati önrész-
alap, amihez kötelező feladat az ide illeszthető pályázati lehe-
tőségek felkutatása - ami a köv. év elején lesz aktuális.

Emellett szóba jöhet még hogy az önkormányzat gazdál-
kodik és bevételekre tesz szert. Ehhez megfelelő partnerek és
bérleti, együttműködési stb. szerződések szükségesek, amelyek
ma már előkészítés alatt vannak. Legnagyobb aranytartalé-
kunk a belterületbe vonások, melyekből a falu kiegészítő for-
rásokhoz juthat. E kérdésben a testület álláspontja egységes: a
beépítésekkel egyetértünk olyan formában, hog^' környeze-
tünk kertes, családi házas jellege megmaradjon. A közművesí-
tést és az ezzel járó minden költséget a befektető tulajdonosok
állják, és az értéknövekedésből a falu részesedjen. Ahol ezen
elvek nem teljesülnek, ott érvényre kell őket juttatnunk.

Tudjuk, hogy az önkormányzatnak a falu felé túl sok fel-
gyülemlett adóssága van, amelynek törlesztéséról joggal sze-
retnének bővebb és pontosabb tájékoztatást kapni. Mi ma azt
vállaljuk, hogy az egészségházat a jövő év végéig át kívánjuk
adni. A régi tűzoltó szertár bontásához a napokban hozzákez-
denek, az építkezés tavasszal indul. Dolgozunk a többi felada-
ton is, és a ráfordítandó összegek megszerzésének (azaz mun-
kánk eredményességének) függvényében lépésről lépésre ha-
ladunk tovább. Az útépítés a vízelvezetéssel együtt többéves
program lesz. A falu murvabányájának adottságait felhasznál-
va barter konstrukcióban gondolkodunk. Télen tervezés, ta-
vasztól kivitelezés. Január végére tervezzük a jövő évi progra-
munk összeállítását, addig kérjük türelmüket és megértésüket.

A képviselő testület tagjainak véleménye egységes a fen-
tebb leírt alapelvekre vonatkozóan és e szellemben tárgyalunk
partnereinkkel is. Bízunk benne, hogy munkánk során mindig
meg fogjuk találni a közös hangot és megoldást amellyel javí-
tani tudunk minden itt lakó falubeli körülményein és közérze-
tén.

Paksi Imre

Műszaki és Községüzemeltetési Bizottság

A Műszaki és Községüzemeltetési Bizottság nevében kö-
szöntöm az olvasókat. Kérem engedjék meg, hogy egy általá-
nos képet próbáljak bemutatni.

Mindenekelőtt a képviselőtársaim és magam nevében ez-
úton is megköszönöm a falunak azt a bizalmat, amellyel az
Osszefogás Pilisborosjenőért Egyesület jelöltjeit a testületbe
bejuttatta. Immár rajtunk a sor, hogy ezt a bizalmat megszol-
gáljuk.

Nos, mivel telt el ez a két hónap? Elindítottuk a bizottsá-
gi munkákat, megismertük helyzetünket és fokozatosan fel-
mérjük lehetőségeinket. Annak részleteivel hogy mit örököl-
tünk, nem untatom Onöket csak egy mondat erejéig: Jegyzőnk
a napokban hívta föl törvényességi észrevételében a testület fi-
gyelmét, hogy mielőtt most november végén elfogadnánk a
2005. évi zárszámadást, jobban tennénk, ha a 2005-ös költség-
vetés módosításával foglalkoznánk(!?).

Ettől és a hasonlóktól eltekintve az előttünk álló időszak-

ban a testületnek az alábbi területekre kell összpontosítania:
- működésünk alapjainak rendbetétele
- forrás kiegészítési lehetőségek felkutatása
- jövötervezés
-békességes, egymást tisztelő hangnem és közállapot

visszaállítása

Mindeközben az élet nem áll meg, azaz a mindennapi
üzemvitelt is biztosítani kell. Ahhoz, hogy az évek alatt felhal-
mozódott hátrányainkat ledolgozhassuk, fokozott ütemű és
eredményes munkára van szükség. Pl. 70 fölött van azon ren-
deleteknek és határozatoknak a száma amelyeket visszavon-
tunk mert törvénybe ütközőnek vagy munkánkban akadályo-
zónak bizpnyultak, de a sornak még nem értünk a végére. Ez
a testülct nem köti meg a polgármester kezét - ellenkezőleg,
számítunk a régi aktivitására. A felvállalt tempóval lépést kell
tudni tartani a hivatalnak és a jegyzőnek egyaránt.

Közismert, hogy az önkormányzati munkához szükséges
központi fínanszírozás egyre apad. Lássuk, idén mivel is szá-
molhatunk, bár csak nagyságrendileg és kerekített számokkal.
A közvetlen helyi adókból összejön 90 mFt, a központi költ-
ségvetés különböző jogcímeken ideutal 210 mFt-ot, összesen
tehát adókból bejön 300 mFt. 3000 fő lakossal számítva kere-
ken mindenki évi 100 eFt-tal járul hozzá a község életében je-
lentkező közös költségekhez, azaz kb. havi 8000 Ft-tal. Igy ta-
lán érthető, hogy ekkora összegből fejlesztésre nemigen futja.
(A költségvetésünk évek óta kismértékben ráfizetéses, tehát a
község apránként éli fel a vagyonát.)

PIIIsborospnQ hönlQfijo %térhRtő o uwiitö.fQluiihért.Qportol. I'ití irtsmetcímen
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Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2006. (XI. 27.) rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzata és Szervei
Szervezeti és Muködési Szabályzatáról szóló

többször módosított 18/2002. (XII. 16.) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (továbbiakban:
Ötv) 1. § (6) a), 9. § (2), (3) és 22. § (1) alapján Szervezeti
és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az aláb-
biak szerint módosítja:

l.§
A többször módosított egységes szerkezetben kiadott

18/2002 (XII. 16.) Kt rendelet alább felsorolt pontjait aje-
len módosítás törli, módosítja, kiegészíti.

6. § (2): hatályon kívül helyezve.
6. § (5): Onkormányzati hatósági hatáskör átruházása

esetén, valamint olyan hatáskör átruházása esetén, amely az
állampolgárok jogait és kötelezettségeit érinti rendeletet
kell alkotni, egyéb önkormányzati hatáskörök határozattal
is átruházhatóak. A határozattal átruházható hatáskör átru-
házásáról, vagy visszavonásáról a képviselő- testület a fel-
merülésekor dönt.

8. § (1): A képviselő-testület alakuló, éves munkaterv
szerinti, és azon kívül szükség szerint összehívott ülést tart.

8. § (2): A képviselő-testület üléseit a polgármester hív-
ja össze. Akadályoztatása esetén az alpolgármester, mind-
kettőjük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és
vezetile.

8. § (3): hatályon kívül helyezve.
9. § (6): Alakuló ülésen, (meghiúsulás esetén mielőbb),

a képviselő-testület a polgármesterjavaslatára, titkos, minő-
sített többségű szavazással, társadalmi megbízatású alpol-
gármestert választ a polgármester helyettesítésére és segíté-
sére. Az alpolgármester tiszteletdíját az alakuló ülésen meg
kell határozni.

9. § (7); Az alakuló ülésen a képviselő-testületnek mi-
nősített többséggel meg kell választania a polgármester, il-
letve bármely képviselő javaslata alapján a bizottságok elnö-
keit, képviselő és külsős tagjait. Uj tisztségviselő és képvise-
lő, vagy kültag választáskor ugyanígy kell eljárni Képviselők
és kültagok juttatásait a képviselő-testület külön rendelet-
ben szabályozza.

10. §: hatályon kívül helyezve.
11. §: hatátyon kívül helyezve.
12. § (2): A képviselő-testület ülésének meghívóját a

tervezett napirendi pontok írásos anyagaival együtt, irat-
jegyzékkel ellátva 5 munkanappal az ülés előtt kell kézbesí-
tő útján megküldeni.

12. § (4): A meghívónak tartalmaznia kell az ülés he-
lyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napi-
rend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését.

12 §. (5), (6) összevonva: képviselő-testület nyílt ülésé-
ről, (hely, időpont, Napirend) a lakosságot a jegyző helyben
szokásos módon tájékoztatja (hirdetőtábla, sajtóközle-
mény). Közmeghallgatásról, annak időpontját 15 nappal
megelőzően plakátok kihelyezésével is köteles tájékoztatni.

12. § (7), (8): hatályon kívül helyezve.

15. § (1), (2): összevonva: Otv. 12. § (4) a) b) szerinti
zárt ülés elrendeléséröl az érintett személy nyilatkozata
alapján, illetve annak beszerzéséig, nyílt ülésbe bele nem
egyezése esetén a képviselő-testület minősített többséggel
dönt.

15. § (5): Zárt ülésen rendeletet alkotni nem lehet.
16. § (2): A tanácskozási jog nélküljelenlévő állampol-

gár részére az ülés elnöke kérdezési, hozzászólási jogot biz-
tosít 1 ízben, 3 percre. Ezt meghaladó időről a képviselő-
testület egyszerű többséggel dönt.

17. § (1), (2): hatályon kívül helyezve.
18. § (1): A képviselő-testület az elfogadott napirendi

pontokat az alábbi sorrend szerint tárgyalja:
a) lejárt határidejű döntések végrehajtási beszámoló-

ja negyedévenként
b) sürgősségi indítvánnyal előterjesztett tárgy
c) rendeletalkotásra vonatkozó javaslatok
d) határozathozatalra vonatkozó javaslatok
e) tájékoztatók
f) képviselői kérdések polgármesterhez, jegyzőhöz,

bizottsági elnökökhöz
g) bejelentések.
19. § (1): kiegészül az alábbi pontokkal:
... g) mindazok, akiket a képviselő-testület előterjesz-

tésre kötelez, illetőleg kér fel.
h) kistérségi központ illetékese.
19. § (2): Az előterjesztést írásban, a képviselő-testület

ülését megelőző 6 munkanap, 1000 óráig lehet a polgármes-
ternek és ezzel egyidejűleg a jegyzőnek benyújtani.

19. § (3), (4): hatályon kívül helyezve.
20. § (1): Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor

lehet tenni, ha azjogszabályban előírt, vagy a képviselő-tes-
tület által megállapított határidő mulasztása, vagy önkor-
mányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem
terjeszthető be.

20. § (3) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: A sürgősség
indokoltságát is köteles véleményezni a jegyző az írásos jo-
gi véleményezése keretében.

20. § (4) hatályon kívül helyezve.
23. § (1) bekezdésének e) és h) pontja az alábbiak sze-

rint módosul:

e) iratjegyzéket
h) "véleményezte" megjelölés alatt azon szervek felso-

rolását, akiknek a hatályos jogszabályok szerint az előter-
jesztésre vonatkozóan véleményezési, javaslattételi, vagy
egyetértési joguk van, valamint aki, amely szerv írásos véle-
ményt nyújtott be.

23. § (2) bekezdésének a), g), h) pontjai az alábbiak sze-
rint módosulnak:

a) A döntési javaslat megértéséhez szükséges előzmé-
nyeket - időrendi sorrendben: a bizottsági döntése-
ket, a képviselő-testületi döntések számát, tartal-
mát, a polgármesteri hivatal e tárgykörben megtett
intézkedéseit -, magyarázatot, az alapjául szolgáló
tényeket, adatokat;

g) A döntési javaslatot - felelős és határidő megelölé-
sével;

h) Az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt, kötele-
ző vagy megengedett szavazási módot.

23. § (3): A döntési javaslatban meg kell jelölni:
a) az előterjesztőt;
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b) a képviselő-testületi hatáskört biztosító jogszabályt,
illetve ha a javaslat korábbi képviselő-testületi dön-
tést érint, annak megjelölését;

c) a rendelkező részt;
d) hatátyon kívül helyezve,
e) A konkrét végrehajtási határidőket, a jkv. kivonat,

illetve hiteles, írott döntés kézbesítés idejét, újratár-
gyalás ki nem zárását, és a döntés végrehajtásához
ésszerűen szükséges időtartamot fígyelembe véve.

23. § (4): hatályon kívül helyezve.
24. § (1), (2) összevonva és kiegészül az alábbi szöveg-

résszel: A kötelező jegyzői törvényességi véleményben ki
kell térni e szabályoknak megfelelésre is.

24. § (6) kiegészül az alábbi szövegrésszel: Valamint a
többi szabály szerint kötelező mellékletként csatolni, az ál-
lampolgári betekintést biztosítani.

25. § (1): ... c) hatályon kívül helyezve.
25. § (2): A beszámoló benyújtására a polgármester, bi-

zottsági elnök, jegyző, továbbá jogszabály, vagy felkérés
alapján beszámolásra kötelezett jogosult.

26. § (1): kiegészül: ...olyan általában írásos - kivétele-
sen szóbeli - információk.. .

27. § (4): hatályon kívül helyezve.
28. § (1): hatályon kívül helyezve.
29. § (1): b) hatátyon kívül helyezve.
30. § (2): hatályon kívül helyezve.
31. § (2): hatályon kívül helyezve.
33. §: d) hatályon kívül helyezve.
34. § (4): hatályon kívül helyezve.
37. §, 38. §: hatályon kívül helyezve.
39. § (1), (2): hatátyon kívül helyezve.
41. § (1): A döntési javaslatot az elnök fogalmazza

meg, ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. Ajavas-
latot nem kell ismertetni - elegendő csupán arra utalni, ha
az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesz-
tett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezen javaslatok a vita
során félreérthetetlenül megfogalmazást nyertek.

41. § (4): A szavazás nyíltan, vagy titkosan történhet, a
nyílt szavazás névszerinti is lehet, kivéve felsőbb jogszabály
által tiltott eseteket.

41. § (6): hatályon kívül helyezve
47. § (2): kiegészül: Ajegyző köteles állást foglalni, ha

ő nem észlelte, de az ülésen bárki más törvényességi kérdést
vet fel. Allásfoglalását a jegyzőkönyv szó szerint rögzíti.
Kérhet szünetet állásfoglalása kialakításához. Ha ez 10 per-
cet meghalad, akkor a döntést el kell napolni, s a jegyzői ál-
lásfoglalást 5 munkanapon belül meg kell adni írásban.

48. § (6): Indokolt esetben rendelet-tervezetet jegyzői
törvényességi véleményezés után, képviselő-testületi tárgya-
lás előtt . társadalmi vitára lehet bocsátani, kivéve a tiltott
esetekét. (adó, díjrendeletek, költségvetés, stb.)

50. § (3), (4): hatályon kívül helyezve.
52. § (1): k) halályon kívül helyezve.

p) hatályon kívül helye^ve.
s) jegyző törvényességi véleménye az előter-

jesztésröl és törvényességi észrevételei az ülés során.
53. § f): hatályon kívül helyezve.
54. § (4): hatáfyon kívül helyezve.
62. § (1), (2), (3): hatátyon kívül hetyezve.
63. § (1) e): hatályon kívül helyezve.
63. § (2): A képviselő köteles a választópolgárokkal

közvetlen és rendszeres kapcsolatot tartani. A lakossági ké-
relmek, panaszok, bejelentések megismerése érdekében,
negyedévenként fogadóórát köteles tartani.

64. §, 65., 66. §: hatályon kívül helyezve.

67. § (2):a Jogi és Ugyrendi Bizottság hatályon kívül he-
lyezve.

68. § (1): hatályon kívül helyezve.
69. § (2): A bizottság tagjait és elnökét a képviselő-tes-

tület választja me^.
71. § (2): c) Irásban véleményezi:
- a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesz-

téseket;
d) Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal előkészítő és

végrehajtó munkáját.
Az ellenőrzés során bizottság intézkedést nem te-
het, jegyzőt, köztisztviselőt nem utasíthat, a bizott-
sági elnök a polgármester és a képviselő-testület
számára azonos időben írásos tájékoztató benyúj-
tására kötelezett.

e), f), g) hatályon kívül helyezve.
71. § (5): Bizottságok muködésére a képviselő-testület

muködésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen al-
kalmazni.

72. § (5): hatályon kívül helyezve.
73. § (3): hatályon kívül helyezve.
74. § (2) kiegészül az alábbi szövegrésszel: A képviselő-

testület éves munkatervéhez igényt, javaslatot, adatszolgál-
tatást ad, majd a képviselőtestület elfogadott munkaterve
után a bizottságét ahhoz igazítja.

74. § (3): A bizottságok munkájához a jegyző a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselői útján szakmai és ügyviteli se-
gítséget nyújt.

75. § (2): hatátyon kívül helyezve.
76. §-tól 82 §-ig: hatályon kívül helyezve.
83. §: hatályon kívül helyezve.
86. § (3): hatályon kívül helyezve.
87. § (1) kiegészül az alábbi szövegrésszel: jegyzőt nevez

ki és aljegyzőt nevezhet ki. A. jegyző helyettesítésére és
munkájának segítésére. Aljegyző hiányában ajegyző köteles
saját helyettesítéséről gondoskodni. Köztisztviselő munka-
köri leírásában, vagy más módon.

d) Képviselő-testület elé kerülő anyagokat részletesen
írásban véleményezni köteles minden vonatkozó fel-
sőbb, helyi jogszabálynak való megfelelés, más hatá-
lyos képviselő-testületi döntéssel váló koherencia
szempontjából. Képviselő-testület ülésén jogsértést
észlelve köteles törvényességi észrevételt tenni, más
általi észlelésre álláspontot közölni.

87. § (3) g) kiegészül az alábbi szövegrésszel: a polgármes-
ter által fenntartott egyetértési jog tiszteletben tartásával.

88. § (1): hatátyon kívül helyezve.
96. § (2) kiegészül qz alábbi szövegrésszel: a kisebbségi

önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozatai a
képviselő-testület költségvetési és zárszámadási rendeletei-
nek kötelező mellékletei, a képviselő-testület azokat változ-
tatni nem jogosult.

^. .... ..... 2:§
Uj szabályozás - többször módosított egységes szerke-

zetu 18/2002. (XII. 16.) Kt. rendelet egyes pontjairól.

9. § (5): A képviselő-testület a polgármester irányításá-
val és előterjesztésében Vi éven belül megalkotja és elfogad-
ja a Ciklusprogramot, melyet a jegyző köteles kihirdetni.

Munkaterv és munkaterv szerinti ülések

10. § (1): A képviselő-testület az önkormányzati kötele-
ző és választható feladatokra, a Ciklusprogramra alapozva
éves munkatervet készít. A munkatervet tárgyév előtti év de-
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cemberben fogadja el, kivéve a választási évet követőt, ami-
kor a munkatervet a Ciklusprogram utáni ülésen fogadja el.

10. § (2): Az éves munkatervhez a jegyző javaslatot kér
a képviselo-testület szerveitől, a kisebbségi önkormányzat-
tól, az önkormányzati intézmények és az SZMSZ függeléké-
ben szereplő társadalmi és egyéb szervezetektől. A képvise-
lő-testület szervei kötelesek válaszolni, a többi kérdezett
maga dönt a javaslat-adás kérdésében. A jegyző a munka-
tervet összeállítja és átadja előterjesztésre a polgármester-
nek. Felsorolja a fígyelembe nem vett, vagy nem vehető ja-
vaslatokat, és indokolja figyelmen kívül hagyásukat.

10. § (3): Az éves munkaterv közzététele a jegyző fele-
lőssége.

10. § (4), (5): üres.
10. § (6): A munkaterv tartalmazza:
- Képviselő-testület üléseinek tervezett Napirendjét,

előterjesztőket,
- A munkaterv szerinti ülések tcrvezett időpontját, a

felsőbb jogszabályi, vagy képviselő-testületi döntéssel
meghatározott határidők betarthatósága érdekében

- Polgármesteri Hivatalban jegyzőn keresztül felelős
szakmai egység megnevezését

- előkészítő és/vagy véleményező bizottság megneve-
zeset

- Külső résztvevő, eseti meghívott szükségességét

Munkatervben nem szereplo képviselő-testületi ülések

11. § (1): Polgármester a képviselő-testület ülését szük-
ség szerint az éves munkatervben nem szereplő időpontra is
összehívhatja, illetve köteles összehívni, ha:

a) Bármely felsőbb jogszabály kötelezővé teszi (érte-
lemszerű időn belül)

b) Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője kezde-
ményezi (Előírt határidőn belül)

c) Kistérségi Központ illetékese kezdeményezi (lehe-
tőleg kért határidőn belül)

d) Könywizsgáló indítványozza (kért határidőn belül)
e) Képviselő-testület önmagának szabott határideje

más módon nem teljesülhet
f) Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésen így

dönt (döntés szerint)
g) Munkaterv szerinti ülés határozatképtelenségét

követő 8 napon belül, azonos Napirenddel
h) Határozatképes képviselő-testületi ülést követően,

ha az ülésen a Napirend tárgyalását, vagy azokban
a döntést a képviselő-testület nem tudta befejezni,
az elmaradt Napirend, és/vagy döntések tárgyában.
(8 napon belül)

i) Valamely bizottság, vagy a képviselők '/4-e indítvá-
nyozza (3 napon belüli Meghívó az indítvány sze-
rinti Napirenddel 15 napon belülre)

j) Polgármester megítélése szerint halaszthatatlan
ügyek indokolttá teszik (sűrgősséggel)

k) Polgármester által Otv. szerinti döntés újratárgya-
lási kezdeményezés esetén (3 napon belüli kezde-
ményezéssel 15 napon belüli időpontra).

11. § (2): Munkaterven kívüli képviselő-testületi ülés
Meghívója, tárgyalási anyagai, ülésvezetési szabályai azono-
sak a munkaterv szerinti ülés szabályaival

11. § (3): Munkaterven kívüli ülésen az a Napirend tár-
gyalható, amely összehívását indokolttá tette. Az ülés időpont-
ját és Napirendjét a jegyző hirdetőtáblán köteles közzétenni.

11. § (4): Munkaterven kívüli ülés - a), b), c), j) esetek-
ben - sürgősséggel, visszaigazolt elektronikus úton is össze-
hívható, ülésnap előtt legalább 2 munkanappal.

Napirendi javaslat, tárgyalási Napirend

17. § (1): A Napirendijavaslat azonos az ülés Meghívó-
ban szereplővel. Meghirdetett Napirendről levételt a jegy-
ző, az előterjesztő, a véleményező bizottság kezdeményez-
het, nem kellő előkészítési szint miatt. Meghívóban nem
szereplő napirendi pontot kizárólag az ülésnapon reggel 10
óráig benyújtott, arra jogosultak (polgármester, jegyző, bi-
zottság, képviselők 'A-e) sürgősségi indítványával lehetsé-
ges. A jegyzői jogszeruségi és sürgősség indokoltsági véle-
ményezés nem mellőzhető.

17. § (2): A Napirend felett a képviselőtestület a 17. §
(1) szerintiek figyelembe vételével, vita nélkül határoz.

Jegyzői törvényességi véleményezés

19. § (3): Ajegyző minden, a képviselő-testület elé ke-
rülő írásos Előterjesztést teljessége, tartalma és alaki felté-
telek teljesítése, felsőbb és/vagy helyi hatályos jogszabályok-
nak való megfelelés, vagy azokkal ütközés, érintettség, mó-
dosítási kényszer, valamint a Jat-nak megfelelés szempont-
jából köteles írásban véleményezni. E véleménye az Előter-
jesztéssel és az ülés jegyzőkönyvével együtt kezelendő.

19. § (4): Ajegyzőt e kötelezettség a képviselő-testüle-
ti ülés során (ülésvezetés, előforduló jogsértések tekinteté-
ben) is terheli.

Beszámoló lejárt határideju képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról

28. § (1): A Beszámolót negyedévente kell elkészíteni,
írásban, a képviselőkhöz Előterjesztésekkel azonos módon
kell kézbesíttetni. A beszámolót a jegyző készíti a Polgár-
mesteri Hivatal segítségével, és átadja a polgármesternek
előterjesztésre.

A képviselőjoga "megbízás" esetén

62. § (1): Az önkormányzatot, mint jogi személyt, a
képviselő-testületet - mint annak elnöke - a polgármester
képviseli.

62. § (2): Képviselő - felsőbb jogszabály által korláto-
zott körben - a képviselő-testület és/vagy a polgármester
megbízása alapján képviselheti a testületet. (pl: konferenci-
án, külföldi kapcsolattartásban, stb. ) E képviselet konkrét
feladatra vonatkozik, a megbízás, nem helyettesít semmi-
lyen meghatalmazó, hatáskör átadó okiratot. A képviselőre
hatáskör át sem ruházható, mert nem szerve, hanem tagja a
képviselőtestületnek.

62. § (3): A képviselő a feladat jellegétől függően idő-
szakonként, vagy annak befejeztével köteles írásban beszá-
molni megbízójának.

A képviselő-testület állandó bizottságai:

68. § (1): A képviselő-testület az alábbi állandó bizott-
ságokat hozza létre:

- Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
- Vagyonnyilatkozat kezelő és Ugyrendi Bizottság
- Műszaki és Községüzemeltetési Bizottság
- Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság
- Ifjúsági, Sport és Kulturális Bizottság
- Terv és Pályázati Bizottság
- Bécsi úti Bizottság
68. § (2): Az állandó bizottságok feladat és hatáskörét

az SZMSZ 2. sz melléklete, a bizottsági tagok névsorát a 3.
sz függelék tartalmazza.
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73. § (3): A képviselőtestület és szervei (polgármester,
bizottságok, Polgármesteri Hivatal) akkor vehetnek igénybe
külső szakértőt díjazás ellenében, ha arra az éves költségve-
tési rendelet - előirányzat felhasználási terv - lehetőséget
tartalmaz. Ilyen megbízás: kötelezettségvállalás, melyet a
polgármester tehet (írhat alá), ha e jogot esetileg, vagy tar-
tamra Ptk. szerint szabályos meghatalmazással másra írás-
ban nem ruházta át.

3.§
Záró rendelkezések

97. § (1): E rendelet 68. § (1) bekezdése alakuló ülé-
sen hatályba lép. Az alakuló ülés Napirend VI. pontban az

állandó bizottságok megválaszthatók. Egyebekben a kihir-
detési záradék keltétől lép hatályba.

97. § (2): Az új képviselő- testület bizottságai feladat és
hatáskörjegyzékét tartalmazó 2. sz. mellékletet okt. 25-ig ki-
dolgozza és a jegyzőnek kihirdetésre átadja.

97. § (3): A jegyző az értelemszeru változásokat a vo-
natkozó függelékeken okt. 25-ig átvezeti.

97. § (4): E rendelet a Pilisborosjenő község önkor-
mányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról 2007. márc. 31-ig elfogadásra kerülő új
alaprendelet kihirdetéssel hatályba lépéséig áll fenn.

KüllerJános
polgármester

Vargáné Vass Eva
jegyzö

wsg'wswc'^..'^'-.^

Jelentős változásra számíthat min-

den személygépjármű tulajdonos 2007
év során. Az eddigi súlyadó helyébe a
gépjármű értékéhez igazodó adóteher
lép, mely az autó életkora és a motor
teljesítménye alapján kerül megállapí-
tásra. Ajövő évtől az adó alapja a kör-
nyezetvédelmi igazolólapon (zöldkár-
tyán) feltüntetett teljesítmény (KW).
Az adó mértéke a következők szerint
alakul:

Gyártási évben+azt követő
3 naptári évig 300 Ft/KW

Gyártási évet követő
4-7 naptári évben 260 Ft/KW

Gyártási évet követő
8-11 naptári évben 200 Ft/KW

Gyártási évet követő
12-15 naptári évben 160 Ft/KW

Gyártási évet követő
16. naptári évtől 120 Ft/KW

Változatlan marad az autóbuszok,
nyerges vontatók, lakó pótkocsik ese-
tében a súlyadó megállapítás (1200
Ft/önsúly minden megkezdett 100 kg).
A tehergépjárművek esetében tovább-
ra is az önsúly és a raksúly 50 %-a ké-
pezi az adóalapot.

M^nt'esség: súlyos mozgáskorláto-
zottsághoz kapcsolódóan külön kére-
lem alapján az adómentesség továbbra
is érvényben marad. Hozzátartozó gép-
jármű tulajdonos a jövő évtől csak ak-
kor kaphat mentességet, ha a gépjár-
műve 100 KW-nál kisebb teljesítményű,
valamint az általa szállított mozgáskor-
látozott személy vele közös háztartás-
ban él és 14. életévét még nem töltötte
be (kivétel :Taxi besorolású gpj. ) Ha
mentességre jogosult személy tulajdo-
nában több gépjármű van, a mentesség
kizárólag a legkisebb teljesítményu
gépjármű után kerül megállapításra.

Adókedvezmények: személygépko-

csik és motorkerékpárok vonatkozá-
sában megszűnik a katalizátor utáni
környezetvédelmi kedvezmény.

4-es (EURO II) besorolású teher-
gépjárművek, autóbuszok kedvezmé-
nye szintén megszűnik. Az 5-8 (EU-
RO III) besorolással 20%, míg 9-13
(EURO IV-V) besorolással 30% ked-
vezményt kapnak.

4-es (EURO II) nyerges vontató
kedvezménye is megszűnt. 5-8 (EU-
RO III) 30%, az 9-13 (EURO IV-V)
besorolású nyerges vontató után 50%
-os kedvezmény jár.

Segédmotoros kerékpár és mope-
dek továbbra is adómentesek, viszont

egyéb rendszámtáblával ellátott 250
cm3 alatti motorkerékpárok adóköte-
lesek lesznek a jövő évtől.

Már korábban is jeleztük, hogy
2004. 01. 01-től az Okmányiroda ada-
tai alapján történik a gépjármű adó ki-
vetése vagy törlése. Az adás-vételi
szerződéseket 15 napon belül kell el-
juttatni közvetlenü! az Okmányirodá-
hoz, csak ebben az esetben vehető fi-
gyelembe az eladás ténye. A Polgár-
mesteri Hivatalt ez ügyben nem kell
felkeresni.

Polgánnesteri Hivatal

Uroinöii és Pilisboro^enőn
a háziorvQsofe feészeiiléti ugyeteti beosztása
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S.ovács Lewate
Pefaér &zíer
GefeB csér l&más

Priiér Eszter
CSyiiiiesi ZoltaB
OéteBcser 'Iamas

Geleacssr Taaaás
Kővács Leveate
Pehér Eszter
Geleacsér 'femás
Fetiér Eszter
Gyime&i Zoítaa

Dr. Pehér Eszter
UrÖta, KeveSy u. 32.
Tel; 06-30-35-22-047

Dr. Gaái OarieBa
Vrom, Rákéai f. utca 80
Ifel/ 06-78-W-OS-91.9

Dr. K.ovács Letieate
Ürera, Ho&vé4 utca 24.
W.: 06-30-49-35-324

Dr. Itoáes Oabor
Uröia, I>okteutca21.
.fiil: 06-30->27-055

Dr. Geleacsér Taroas
ÜiEöna. Doktor tttca 21.
Ibl: es-30-t>M9-772

Dr. Gyimesi Zoltáa

Fitisfeoi-osjeaő, Rozsa u. 15.
1ei. : 06-20-33-02-453
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Családíjátszófaáz
adverróikészülödés

2006. december 2-án szomba+on
A Rsichel József Mú'velődési Hdz és Könyv+ár nagy+ermében

^ .^:M
Készi+sd mogad az adven+i koszorú+1

Hozz egy olapot és gyer+yákat, s i++ talolsz kiegészi+őket és
se^i+őket a koszorú elkészi+éséhez.

11 m
A. Luciferi<> Tanulút bemirtatja:

A .tEG,l i^ ..^:., ... 1<RANIPUSZ
címu zcnés bábjátdkot

Iró, zeneszerző: Taskovics Juriit
Tervezo: Kámvás Lucn

.Tá+sszak: Mezei Réka, Papp Orsolya, Taskovics Judit
hjya+asos bab és eloadóművészek

Betépo: Egész délelő+tre: 500 F+/fő:
Csak a szinhaz; 300 Ft/fó'

Mindenkit szeretettel vámnk! Bövebb tájékoztatás a könyvtárban
Tel:336-377; eimil: pbjmuvha2@freemaii.hu

December 10. 18 óra

December 1. 17 óra András napi bál - Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola programja

19-22 óráig Táncház belépő: 300 Ft
Decé'mber 2. 10-12 óráig Családi Játszóház - Adventi koszorú készítése (ko-

szorú alapot hozni kell!), felhasznált anyagköltség
térítés: 300 Ft. Művelődési Ház szervezésében
Adventi koncert a Templomban
Művelődési Ház szervezésében

Karácsonyi Koncert Zeneiskola műsora
Karácsonyi Muzsika - Selmeczi György
Művelődési Ház szervezésében

Szilveszteri bál - Művelődési Ház és a Nana kávé-

ház szervezésében. Asztalfoglalást december 1-től
elfogadunk, asztal illetve hely csak korlátozottan áll
rendelkezésünkre.

A program változtatás jogát fenntartjuk! További részletek személyesen a
könyvtárban, a 336-377-es telefonon, vagy email: pbjmuvhaz@freemail.hu

December 15.

December 17.

18óra
18óra

December31. 20 óra

A Prefta Iiánise^tttes
Adveiiti k@it r^ére,

k pílistoraSijenoi featátótos
lEeBiipIoinba,

2W6. deceatoer 10-ére,
18érára

M§s@r

O. Lwas; JiibilatR dieo
WByrd:

Hoáie Ciiristas Bttes @st
RPüaíeac:

HoeHe Cht'isttis Bgtus est
H. Oista':

Bs ist eto Ros" esatspnmgea
Deaaény D.:

Ar8nyR ámya Migyai
Béráos L: AIÍ'eliaja

*

Littíe David - Spiritmto
Adaras: Ás Oa Tbe Nigt

*

W A. Mozart:
(t-aaol brevis (K 65)

KözrefnSkődnek:

Szész Ajnsamária - szopraa
Szögi Aadrea - A

srtész Aadrfs (magánéaefees) -
bariton

Gergdy Jái&is ~ bassRs
C'astellaaR vaafeitégyes;

íc^ó-Dá'áá Agota - elsö &egpáUt
omi&ás JWit - isásedtk hegeda

Mszei Mónika - brácsa
Karath Tamás - csdtó

'Veaséayefe Enekes Katalta

A belépS ̂ JMlan, iwidmkü

.J^. STo

w

missofisos. iwö Komfee
ÖNIiQRNáNYZAT BIWTALCtö UMA

Fetelss ktaáé! A iiiepisetS-testúlet

"ItpOgráSaes aysmáai inurakSiE: Rtatai Bt.

Negeleaifc: havoata, iapzána tMaáea hésap t-éd.
Bsseéas/sws: 3A. WSSWtS.

'ferjesZli a Magyar Posta



wí9

'^ ^0ű^mííUí4^(ü^'

13. ÉVFOLYAM . 12. SZÁM

/
> ' í ' M

2006. DECEMBER

( I

Idén ís szívmeJengeto volt a gyerekek
Márton-ncipi gyertyás ünnepe. Mikulás
hazatért Lapp-földre. és hasonmások
piittonya ís üres. A Szent Család szállást

ta]ált s várjuk már a betlehemeseket.
Telik az Ádvent, csendes boldü^
készülődés a szereter ünnepére.
Orömokozáson serénykedünk amink van
megosztjuk szeretteinkkel, rászorulókkal.
Víllogőfényes Plázákban teletőmött
vásárlőkocsi nem pótol megbánást.
megbocsátást, együttérzést.
Van, amit nem adnak pénzért, s ami nem
ft>gy, ha sokfelé osztjuk.
Vetés, betakarítás után ez a belső-külső

rendrakás ideje. Az áhított Jövevényt
tisztaság, s böjt után szerény bőség várja.

íiajdan télre csökkent a munka. Gyertya
gyúlt a kosszabbodó estéken. Boríejtés,
sódarfüstölés, kukoríca-fosztás, bejglí-sűté^.
Hímző asszonyok beszélgettek, a
gyerekek hallgatóztak, a füves-asszonyok
zacskóztak. Jósló-napok aszályt, vagy b^
termést jeleztek. vagy épp fordítva?
A leányok higgyenek a baboiia-bobőká&
Lueü-gombócban. Elsoben? Utolsóbm?
Meglelik párfukat. Nem a bizoiiyosság a
Hagyomány értelme, hanem az wzés.
CAdy: "Örök, vigyázzatőjk a strázsánH

Ma nem jár minden
rá lehetett mutatns
Lucaszékre állw. Ití
meredten, s tiidatUí
szemben védteknek
boswhányos! Kény^
Któnoz, de tömegekt
hazudik. szettde^t i
Epül és romboi mim
Mmdig így voít. csa.^
róta? Meglehet. Ds i
wlamít, amit q meg
Medai látszik 'az en

Ilyenkor minderM e.
Istenéwk. wn. M ös

Kí twíhatfa, ÍKalffadh
"tíszta lafíoít"

Síík swtietet,

Új

soj< tudástől

wesülésseí és swretette
KűűerMnw

ís mwdsn képviselő

;i?.rAcR
<

CImÓEitoiiIk álldot^

múM ̂ j &w giiidi
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Pilisborosjenő Onkormányzat képviselő-testületének
12/2006. (XI. 27.) rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzata és Szen ei
Szerv'ezeti és Működési Szabályzatáról szóló

többször módosított 18/2002. (XII. 16.) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Község képviselő-testülete a helyi öii-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (továbbiakbaii:
Ötv) 1. § (6) a), 9. § (2), (3) és 22. § (1) alapján Szervezeti es
Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábhiak
szerint módosítja:

l.§
A többször módositott eg^séges szerkezelben kiadott

18/2002 (XII. 16.) Kt rendelet alább felsorolt pontjait a
jelen módosítás törli, módosítja, kiegészíti.

6. § (2): hatályon kívül helyezve.
6. § (5); Onkormányzati hatósági hatáskör átruházása

esetén, valamint olyan hatáskör átruházása esetén, amely az
állampolgárok jogait és kötelezettségeit érinti rendeletet
kell alkotni, eg\'éb önkormányzati hatáskörök határozattal
is átruházhatóak. A határozattal átruházható hatáskör átru-
házásáról, vagy visszavonásáról a képviselő- testület a felme-
rülésekor dönt.

8. § (1): A képviselő-testület alakuló, éves munkaterv
szerinti, és azon kívül szükség szerint összehívott ülést tart.

8. § (2): A képviselő-testület üléseit a polgármester hív-
ja össze. Akadályoztatása esetén az alpolgármester, mind-
kettőjük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és
vezeti le.

8. § (3): hatályon kívül helyezi'e.
9. § (6): Alakuló ülésen, (meghiúsulás esetén mielőbb),

a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos,
minősített többségű szavazással, társadalmi megbízatású al-
polgármestert választ a polgármester helyettesítésére és se-
gítésére. Az alpolgármester tiszteletdíját az alakuló ülésen
meg kell határozni.

9. § (7): Az alakuló ülésen a képviselő-testületnek
minősített többséggel meg kell választania a polgármester,
illetve bármely képviselő javaslata alapjan a bizottságok el-
nökeit, képviselő és külsős tagjait. Uj tisztségviselő és
képviselő, vagy kültag választáskor ugyanígy kell eljárni
Képviselők és kültagokjuttatásait a képviselő-testület külön
rendeletben szabályozza.

10. §: hatályon kívül helyezve.
11. §: hatályon kívül helyezve.
12. § (2): A képviselő-testület ülésének meghívóját a

tervezett napirendi pontok írásos anyagaival együtt, irat-
jegyzékkel ellátva 5 munkanappal az ülés előtt kell kézbesítő
útján megküldeni.

12. § (4): A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyé-
nek és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend
tárgyának és előterjesztőjének megjelölését.

12 §. (5), (6) összevonva: képviselő-testület nyílt
üléséröl, (hely, időpont, Napirend) a lakosságot a jegyző
helyben szokásos módon tájékoztatja (hirdetőtábla, sajtó-
közlemény). Közmeghallgatásról, annak időpontját 15 nap-

^ 7-
^á

pal nicgelőzően plakátok kih l\ezósével is köteles tájékoz-
latni.

12. $ (7), (.S); hatátyon kivül hclvez\'e.
15. § (1), (2): összevonva: Otv. 12. ? (4) a) b) szerinti

zárt iilés elrendeléséröl az érintett személv nvilalkozata
alapján, illeh'-e annak beszerzéséig, nyílt tílésbe bele nem
egyezese csetén a képviselő-testüiet minősített többséggel
dönt.

15. § (5|: Zárt ülésen rendeletet alkotni nem lehet.

16. § (2): A tanácskozási jog nélkül jelenlévő állampol-
gár rcszére az ülés elnöke kérdezési, hozzászólásijogot biz-
tosít 1 ízben, 3 percre. Ezt meghaladó időről a képviselő-
testiilet egyszerű többséggel dönt.

17. § (.1). (2): hatályon kívül hclye.zi'e.
18. § (1): A képviselö-testület az eltbgadott napirendi

pontokat az alábbi sorrend szerint tárgyalja:
a) lejárt határidejű döntések végrehajtási beszámoló-

ja negyedévenként
b) sürgősségi indítvánnyal előterjesztett tárgy-
c) rendeletalkotásra vonatkozó javaslatok
d) határozathozatalra vonatkozó javaslatok
e) tájékoztatók
f) képviselői kérdések polgármesterhez, jegyzőhöz,

bizottsági elnökökhöz
g) bejelentések.
19. § (1): kiegészül az alábbi pontokkal:
... g)mindazok, akiket a képviselő-testület előter-

jesztésre kötelez, iUetőleg kér fel.
h) kistérségi központ illetékese.
19. § (2): Á2 előterjesztést írásban, a képviselő-testület

ülését megelőző 6 munkanap, 1000 óráig lehet a polgár-
mesternek és ezzel egyidejuleg a jegyzőnek benyújtani.

19. § (3), (4): hatályon kívül helyezve.
20. § (1): Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor

lehet tenni, ha az jogszabályban előírt, vagy a képviselő-
testület által megállapított határidő mulasztása, vagy ön-
kormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már
nem terjeszthető be.

20. § (3) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: A sürgősség
indokoltságát is köteles véleményezni a jegyző az írásos jo-
gi véleményezése keretében.

20. § (4) hatályon kívül helyezve.
23. § (1) bekezdésének e) és h) pontja az alábbiak sze-

rint módosul:

c) iratjegyzékel
li) "véleményezte" megjelölés alatt azon szervek felso-

rolását, akiknek a hatályos jogszabályok szerint az előter-
jesztésre vonatkozóan vcleményezési, javaslattételi, vagy
egyetértési joguk van, valamint aki, amely szerv írásos véle-
iiiényt nyújtott be.

23. § (2) bekezdésének a), g), h) pontjai az alábbiak sze-
rint módosulnak:

a)A döntési javaslat megértéséhez szükséges
előzményeket - időrendi sorrendben: a bizottsági
döntéseket, a képviselő-testületi döntések számat,
lartalmát, a polgármesteri hivatal e tárgykörben

megtett intézkedéseit -, magyarázatot, az alapjául
szolgáló tényeket, adatokat;

g) A döntési javaslatot - felelős és határidő inegjelölé-
sével:

h) Az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt,
kötelező vagy megengedett szavazási módot.

23. § (3): A döntési javaslatban meg kell jelölni:
a) az előterjesztőt;
b) a képviselő-testületi hatáskört biztosító jogszabályt,

illetve ha a javaslat korábbi képviselő-testületi dön-
tést érint, annak megjelölését;

c) a rendelkező részt;
d) hatályon kívül helyezve,
e) A konkrét végrehajtási határidőket, a jk\'. kivonat,

illetve hiteles, írott döntés kézbesítés idejét, újratár-
gyalás ki nem zárását, és a döntés végrehajtásához
ésszerűen szükséges idötartamot figyelembe véve.

23. § (4): hatályon kívül helyezve.
24. § (1), (2) összevonva es kiegészü.l az alábbi szöveg-

résszel: A kötelező jegyzői törv'ényességi véleméiiyben ki
kell tórni e szabályoknak megfelelésre is.

24. § (6) kiegészül az alábbi szövegrésszel: Valamint a
többi szabály szerint kötelező mellékletként csatolni, az ál-
lampolgári betekintést biztosítani.

25. § (1): ... c) hatályon kívül helyezve.
25. § (2): Abeszámoló benyújtására a polgármester, bi-

zottsági elnök, jeg>'ző. továbbá jogszabály, vagy felkérés
alapján beszámolásra kötelezett jogosult.

26. § (1): kiegészül: ... olyan általában írásos - kivétele-
sen szóbeli - információk.. .

27. § (4): hatályon kívül helyezve.
28. § (1): hatályon kívül helyezve.
29. § (1); b) hatályon kívül helyezve.
30. § (2): hatályon kívül helyezve.
31. § (2): hatályon kívül helyezve.
33. §: d) hatályon kívül helyezve.
34. § (4): hatályon kívül helyezve.
37. §, 38. §: hatályon kívül helyezve.
39. § (1), (2): hatátyon kívül helyezve.
41. § (1): A döntési javaslatot az elnök fogalmazza

ineg, ismerteti a szavazás tárgyát képezőjavaslatot. Ajavas-
latot nem kell ismertetni - elegendő csupán arra utalni, ha
az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előter-
jesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezenjavaslatok a
vita során félreérthetetlenül megfogaimazást nyertek.

41. § (4): A szavazás nyíltan, vagy titkosan történhet, a
nyílt szavazás névszerinti is lehet, kivéve felsőbb jogszabály
által tiltott eseteket.

41. § (6): hatályon kívül helyezve
47. § (2): kiegészül: Ajegyző köteles állást foglalni, ha

ő nem észlelte, de az ülésen bárki más törvényességi kérdést
vet fel. Allásfoglalását a jegyzőkönyv szó szerint rögzíti.
Kérhet szünetet állásfoglalása kialakításához. Ha ez 10 per-
cet meghalad, akkor a döntést el kell napolni, s a jegyzői ál-
lásfoglalást 5 munkanapon belül meg kell adni írásbaii.

48. § (6); Indokolt esetben rendelet-tervezetet jegyzői
törvényességi véleményezés után, képviselő-testületi tárgya-
lás előtt társadalmi vitára lehet bocsátani, kivéve a tiltott
eseteket. (adó, díjrendeletek, költségvetés, stb.)

50. § (3), (4); hatályon kívül helyezve.

52. § ^l): k} hatalyon kívül hefyezve.
p) hatályon kívül helyezve.
s) ji;g)zö lörvényességi véleménye az előter-

jtísztésrol é.s töivenyességi észrevételei az ülés során.
53. § f): hatályon kívül helyezve.
54. § (4|: haiályon kivül helyezve.
62. § (1), (2). (3); hatályon kívül helyezve.
63. § (1) e): hatályon kívül helyezve.
63. § (2): A képviselő köteles a választópolgárokkal

közvetlen és rendszeres kapcsolatot tartani. A lakossági ké-
relmek, pana^/'ok, bejelentések megismerése érdekében,
negyedévenként tbgadőórát köteles tartani.

64. §. 65.. 66. §: hatályon kívül helyezve.
67. § (2): (? ,/o^; &' Ugyrendi Bizottság hatáfyon kívül he-

lye^'e.
68. § (1): hatályon kívül helyezve.
69. § (2); A bizottság tasjait és elnökét a képviselő-

testület válaszlja meg.
71. § (2): c) Irásban véleményezi:

a hatáskörébe tartozó képviselő testülets eloter
jesztéseket;

d) Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal előkészítő és
végrehajtó munkáját.
Az ellenőrzés során bizottság intézkedést nem te-
het, jegyzőt, köztisztviselőt nem utasíthat, a bizott-
sági elnök a polgármester és a képviselő-testület
számára azonos időben írásos tájékoztató benyúj-
tására kötelezett.

e), f), g) hatályon kívül helyezve.
71. § (5); Bizottságok működésére a képviselő-testület

muködésére vonatkozó szabályokat kell értelemszeruen al-
kalmazni.

72. § (5): hatályon kívül helyezve.
73. § (3): hatályon kivül helyezve.
74. § (2) kiegészül az alábbi szővegrewzd: A képvise. ln-

testület éves munkatervéhez igényt, javaslatot, adatszolgál-
tatást ad, majd a képviselőtestület elfogadotí munkatep/e
után a bizottságét ahhoz igazítja,

74. § (3): A bizottságok munkájához a jegyző a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselöi utján sxakmai ós ügyviteli se-
gítséget nyújt.

75. § (2): hatályon kívül hetyezve.
76. §-tól 82 §-ig: hatályon kívül hefyezve.
83. §: hatályon kívül helyezve.
86. § (3): hatályon kívül hetyezve.
87. § (1) kiegészül az alábbi szövegrésszel: jegyzőt nevez

ki és aljegyzőt nevezhet ki. A jegyző helyettesítésére és
munkájának segítésére. Aljegyző hiányában ajegyző köteles
saját helyettesítéséről gondoskodni. Köztisztviselő munka-
köri leírásában, vagy más módoii.

d) Képviselő-testület elé kerülő anyagokat részletesen
írásban véleményezni köteles minden vonatkozó fe1-
sőbb, helyi jogszabálynak való megfelelés, más hatá-
lyos képviselő-testületi döntéssel való koherencia
szempontjából. Képviselő-testület ülésén jogsértés
észlelve köteles törvényességi észrevételt tenni, más
általi észlelésre álláspontot közölni.

87. § (3) g) kiegészül az alábbi szövegrésszel: a polgármes-
ter által fenntartott egyetértési jug tiszteletben tartásával.
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88. § (1): hatályon kívül helyezve.
96. § (2) kiegészül az alábbi szövegrésszel: a kisebbségi

önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozatai a
képviselő-testület költségvetési és zárszámadási rendeletei-
nek kötelező mellékletei, a képviselő-testület azokat változ-
tatni nem jogosult.

2.§
Uj szabálvozás - többszor módosított egységes szerke-

zetű 18/2002. (XII. 16. ) Kt. rendelet eg^es pontjairól.

9. § (5): A képviselő-testület a polgármester irányításá-
val és előterjesztésében '/í éven belül megalkotja és elfogad-
ja a Ciklusprogramot, melyet a jegyző köteles kihirdetni.

Munkaten és munkaterv szerinti ülések

10. § (1); Aképviselő-testület az önkormányzati kötelező
és választható feladatokra, a Ciklusprogramra alapozva éves
munkaterv'et készít. A munkaterv-et tárg\'év előtti év decem-
berben fogadja el. kivéve a választási évet követot, amikor a
munkaterv'et a Ciklusprogram utáni ülésen fogadja el.

10. § (2): Az éves munkatervhez a jeg}-ző javaslatot kér
a képviselő-testület szerv-eitől, a kisebbségi önkormányzattól,
az önkormánvzati intézmények és az SZMSZ függelékében
szereplő társadalmi és egyéb szervezetektől. A képviselő-
testület szervei kötelesek válaszolni, a többi kérdezett maga
dönt ajavaslat-adás kérdésében. Ajegyző a munkatervet ösz-
szeállítja és átadja előterjesztésre a polgármesternek. Felso-
rolja a fígyelembe nem vett, vagy nem vehető javaslatokat, és
indokolja figyelmen kívül hagyásukat.

10. § (3): Az éves munkaterv közzététele a jegyző
felelőssége.

10. § (4), (5): üres.
10. § (6); A munkaten-' tartalmazza:
- Képviselő-testület üléseinek tervezett Napirendjét,

előterjesztőket,
-A munkaterv' szerinti ülések tervezett időpontját, a

felsőbb jogszabályi, vagy képviselő-testületi döntéssel
meghatározott határidők betarthatósága érdekében

- Polgármesteri Hivatalban jegyzőn keresztül felelős
szakmai egvség megnevezését

-előkészítő és/vagy véleményező bizottság megneve-
zését

- Külső résztvevő, eseti meghívott szükségességét

Munkatervben nem szereplo képviselo-testületi ülések

11. § (1): Polgármester a képviselő-testület ülését szük-
ség szerint az éves munkatervben nem szereplő időpoiilra is
összehívhatja, illetve köteles összehívni, ha:

a) Bármely felsőbb jogszabály kötelezővé teszi (erte-
lemszem időn belülj

b) Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője kezde-
ményezi (Előírt határidőn belül)

c) Kistérségi Központ illetékese kezdeményezi
(lehetőleg kért határidőn belül)

d) Könywizsgáló indítványozza (kért határidőn beliil)
e) Képviselő-testület önmagának szabott hatándejc

más módon nem teljesülhet
f) Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésen így

dönt (döntés szerint)
g) Munkaterv szerinti ülés határozatképtelenségél

követő 8 napon belül, azonos Napirenddel
h) Határozatképes képviselő-testületi ülést követöeii.

ha az ülésen a Naoirend tárgyalását, vagy azokban

a döntést a képviselő-testület nem tudta befejezni,
az elmaradt Napirend, és/vagy döntések tárgyában.
(8 napon belül)

i) Valamely bizottság, vagy a képviselők '/4-e indítvá-
nyozza (3 napon belüli Meghívó az indítvány szerin-
ti Napirenddel 15 napon belülre)

j) Polgármester megítélése szerint halaszthatatlan
ügyek indokolttá teszik (sürgősséggel)

k) Polgármester által Otv. szerinti döntés újratárg^'alá-
si kezdeményezés esetén (3 napon belüli kezdemé-
nyezéssel 15 napon belüli időpontra).

11. § (2): Munkaterven kívüli képviselő-testületi ülés
Meghívója, tárgyalási anyagai, ülésvezetési szabályai azono-
sak a munkaterv szerinti ülés szabályaival

11. § (3): Munkaten/en kívüli ülésen az a Napirend tár-
gyalható, amely összehívását indokolttá tette. Az ülés időpon-
tját és Napirendjét a jegyző hirdetőtáblán köteles közzétenni.

11. § (4): Munkaterven kívüli ülés - a), b), c), j) esetek-
ben - sürgősséggel, visszaigazolt elektronikus úton is össze-
hívható, ülésnap előtt legalább 2 munkanappal.

Napirendi javaslat, tárgvalási Napirend

17. § (1): A Napirendijavaslat azonos az ülés Meghívó-
ban szereplővel. Meghirdetett Napirendrol levételt a jeg}'ző,
az előterjesztő, a véleményező bizottság kezdeményezhet,
nem kellő előkészítési szint miatt. Meghívóban nem szere-
plő napirendi pontot kizárólag az ülésnapon reggel 10 óráig
benyújtott, arra jogosultak (polgármester, jegyző, bizottság,
képviselők /4-e) sürgősségi indítványával lehetséges. A
jegyzői jogszerűségi és sürgősség indokoltsági véleményezés
nem mellőzhető.

17. § (2): A Napirend felett a képviselőtestület a 17. §
(1) szerintiek figyelembe vételével, vita nélkül határoz.

Jegyzoi törvényességi véleményezés

19. § (3): A jegyzo minden, a képviselő-testület elé
kerülő írásos Előterjesztést teljessége, tartalma és alaki felté-
telek teljesítése, felsőbb és/vagy helyi hatályos jogszabályok-
nak való megfelelés, vagy azokkal ütközés, érintettség, módo-
sítási kényszer, valamint a Jat-nak megfelelés szempontjából
köteles írásban véleményezni. evéleménye az Előterjesztés-
sel és az íilés jegyzőkön^vével eg^'ütt kezelendő.

19. § (4): Ajegyzőt e kötelezettség a képviselő-testületi
ülés során (ülésvezetés, előforduló jogsértések tekinteté-
ben) is tcrheli.

Beszámoló lejárt határideju képviselo-testületi döntések
végrehajtásáról

28. § (1): A Beszámolót ncg5.'edévente kell elkészíteni,
írásban, a kópviselőkhöz EUőterjesztésekkel azonos módon
kell kczbesíttetni. A beszámolót a jegyző készíti a Polgár-
mesteri Hivalal segítségével, és átaclja a polgármesternek
előtcrjesztésre.

A képviselőjoga "megbízás" e.setén

f)2. § (1): Az önkormányzatot, mint jogi személyt, a
képviselő-testületet - mint annak elnöke - a polgármesler
képviscli.

h2. § (2): Képviselö - felsöl)b jogszabály által korláto-
/ott körben - a képvisclő-testület és/vagy a polgármester
inegbr/ása alapján képviselhcti a testületet. (pl: konferenci-
;5n. kiilföli.li kapcsnlattartasban, stb. ) eképviselct konkrét fcl-
adatra vonatkdzik, a megbízás. nem helycttesít scmmilyen
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meghatalmazó, hatáskör átadó okiratot. A képviselőre ha-
táskör át sem ruházható, mert nem szerve, hanem tagja a
képviselőtestületnek.

62. § (3): A képviselő a feladat jellegétől függően
időszakonként, vagy annak befejeztével köteles írásban be-
számolni megbízójának.

A képviselo-testület állandó bizottságai:

68. § (1): A képviselő-testület az alábbi állandó bizoit-
ságokat hozza létre:

- Pénzügyi és Közbeszerzesi Bizottság
- Vagyonnyilatkozat kezelö és Ugyrendi Bizottság
- Műszaki és Községüzemeltetesi Bizottság
- Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság
- Ifjúsági, Sport és Kulturális Bizottsag
- Terv és Pályázati Bizottság
- Bécsi úti Bizottság

68. § (2): Az állandó bizottságok feladat és hatáskörét
aziSZMSZ 2. sz melléklete, a bizottsági tagok névsorát a 3.
sz függelék tartalmazza.

73. § (3): A képviselőtestület és szen'ei (polgárniester,
bizottságok, Polgármesteri Hivatal) akkor vehetnek igénybe
külső szakértőt díjazás ellenében, ha arra az éves költségv'e-
tési rendelet - előirányzat felhasználási terv' - lehetőséget
tartalmaz. Ilyen megbízás: kötelezettségvállalás, melyet a
polgármester tehet (írhat alá). ha e jogot esetileg, vagy tar-
tamra Ptk. szerint szabályos meghatalmazással másra írás-
ban nem ruházta át.

3.§
Záró rendelkezések

97. § (1): erendelet 68. § (1) bekezdése alakuló ülésen
hatályba lép. Az alakuló ülés Napirend VI. pontban az ál-
landó bizottságok megválaszthatók. Egyebekben a kihirde-
tési záradék keltétől lép hatályba.

97. § (2): Az új képviselö- testűlet bizottságai feladat és
hatáskörjegyzékét tartalmazó 2. sz. mellékletet okt. 25-ig ki-
ddlgo/za és a jegyzőnek kihirdetésre átadja.

97. § (3): A jegyző az értelemszeríí változásokat a vo-
natkozó l'üggelékeken okt. 25-ig átvezeti.

Q7. § (4): erendelet a Pilisborosjenő község önkor-
mányzat kepviselő-testülete és szei-v'ei Szen'ezeti és Mfíkö-
dési Szabályzatáról 20Ü7. márc. 31-ig elfogadásra kerülő új
alaprendelet kihirdetéssel hatályba lépéséig áll fenn.

KüllerJános

polgármester
Vargáné Vass Eva

jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

13/2006. (XII. 22. ) Kt. rendelete
az Onkormányzat 2005. évi zárszámadásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30. ) Korm. ren-
delet, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 10. §. (1) bekezdése d) pontja alapján a 2005. évi
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

(1) Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete e rendelet 1-13. számú mellékleteiben foglalt
részletességgel

a Polgármesteri Hivatal 2005. évi zárszámadását:

-324088 eFt nyitó pénzkészlettel
-292253 eFt záró pénzkészlettel

. 731212 eFt bevétellel

-301487 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel
16 494 eFt függő bevétellel

-472559 eFt kiadással

5 495 eFt függő kiadással
- 253 509 eFt módosított pénzmaradvánnyal

257 257

a Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Altalános Is-
kola (mint önálló koltscgvetési szerv) 2005. évi zárszám-
adását:

54 eFt nyitó pénzké.szlettel
1 505 eFt záro pénzkészlettel

-143 154 eFt bevétellel

2 041 el-'t pénzforgalom nélküli bevétellel
-140 158 eFt kiadással

1 545 eFt függő kiadással
3 748 eFt önkormányzati elvonással

az önkormányzat 2005. évi zárszámadását, összesített hal-
mozódás kiszűréssel (intézményi támogatás nélkül)

. 324142 eFt

. 293758 eFt
-742853 eFt
-303528 eFt

16494 eFt
-479163 eFt

7040 eFt
. 257257 eFt

nyitó pénzkészlettel
záró pénzkészlettel
bevétellel

pénzforgalom nélküli bevétellel
függő bevétellel
kiadással

függö kiadással
modositott pen/maiadvánnya

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcí-
meiiként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfele-
loen fogadja el. A bevételek szakfeladatok szerinti részle-
tezését a 2. számú, a kiadások szakfeladatok szerinti rész-
letezését a 3. számú melléklet mutatja be.

2.§
Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az

önkormányzat felújítási a 4. számú melléklet, beruházási
kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyjajóvá.

3.§

(1) A működési bevételek és kiadások mérlegét a
3/a. számú melléklet, valamint a tőkejellegű bevételek és
kiadások mérlegét a 3/b. számú melléklet szerint fogad-
ja el.

(2) Pilisborosjenő Község Onkormányzat által adott
közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklet sze-
rint hagyja jóvá.
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PiLISBOROSJKNŐ ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZMARAÜVÁNY KIMUTATÁS
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Megtievezés

Köliségvetés" bankszámlák záróe cnie ei

Pénztárak és betetk. on vek zaróe"venle ei

ZÁIÓ pémk. ésr.lct (() 1 +02)
KOttségvetés aktiv kieg%'entito elsyám. Záróegyealegt;
Köliségvctési ass-/.iv kie 'en. eSsiiám.záróegyeniege (-)
Költséirketési akliv átfuto elszám záróegyenle e

K.öfíségvetési passziv átfjtó elszám zárói'gyenlege -)
kflltscgvctes aktiv fíiggo elszám záróeg>'enlege

assriv t'ú 6 clszámoiások záróeg>'enSege (-)

Egyéb köitségvetóst atífy és passafy pénzOgyi
clszáBtolások Sssawsen 04-09 sorok osszesen

Elfeö év(ek)ben képzett tartaiék marativánya (-)
Válíalkozásí (erv. Pénzforgalmi eredménye <-)

TárgYévihelyesbiteftpénzmaradvány (93+10-11-12^
Intézinényi költségvetési befiz töbtettám miait

KíiltségvétésÍ befizetés töbiőttám miatt
költséavetési kiutaiás kiutafatian intézi'n tám roiatt

Költségvetést kiutaiés kiutalatlan tám miatt

PémmarfiíÍviínyt terhelő elvonásí/k

KSteégvetési péBzmaradvány
VálSako7Ási tevékcnysiig eredményéböl alaptevékenység
eliátására feihasznáJt ossze

Költségvetési pénzmaradváayi kulonjogszabály atapján
móáositó tétei

Moáositott éozniaradváB (19+2(H-2I)
A 19. sorbő! Eü biztosi'táss alapbói folyósitott pőn-'tíszkö^.
maradvánva

KOteiezettseggel terbelt pénzmaradvány

Szabad pwimwadvány
Technikai Összwn (22+23+24+25)

Előzö év

323832
256

324 088

7065

-11644
1 383

-14 975

-18 171

4430

Tár vév

292046

207
292 253

7576

-13 554
6367

-31 559

-2917

9 151

Összesen
Hivatai

280581
207

280788

.
7576

o

o

-S1554

6367

-26559

-2417

915!

10. számú meUéklet

E^erforiníbait

NKO

11465

II 4<L
o

301487 ^253 $32 247.467 1146.

-I 406
4721

304802

30-<802

304 802
609 604

-307

-116

253509

253 509

253 509

507018

-307

-116

247044

o

o

247044

247044

494 088

1146.

1146

I 000
! 0465

2293

10 !a melléklet
2005. évi zárszámadás

Pénzmaradvány felhasználás

A pénzmaradvány-kimutatásában feltüntetett 257, 257 eFt felhasználható pénzmaradvány az alábbi összegekben
oszlik meg-

Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 245,792 eFt
Német Kisebbségi Onkormányzat pénzmaradványa 11,465 eFt

Polgármesteri Hivatal kötött felaclatokkal rerhelt összegek:

TULFIZETÉSEK:

Helyi adó túlfizetés 23 485 eFt
előző évi 3 205 eFt

folyó évi 20 280 eFt
Gépjárműadó túlfízetés: 348 eFt

előző évi 100 eFt
tolyó évi 248 eFt

Pótlékok, bírságok 594 eFt
Osszesen 942 eFt

Egyéb túlfizetés: 20 eFt
Üsszesen 24 447 eFt

Szállítói tartozások: 4 079 eFt
előző évi 1 104 eFt
tárgyévi 2 975 eFt

Beruházási szállítók:
INNOTERV

OMS
Ür. Nagy

Vízgazd. szöv.
Mindösszesen:

Pénzmaradvány
Feladattal terhelt

Szabad pénzmaradvány

4 978 eFt
2 437 eFt
2 372 eFt

71eFt
98eFt

33 504 eFt

245 792 eFt
33 504 eFt

212 288 eFt

f'elhaswálása:

A 2006. évi költségvetési rendeletbeii szereplő hitelfelvétt;!
csökkentésére.
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4.§

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának
szakfeladatonkénti teljesítését a 6. s/ámú melléklet sze-
rint fogadja el.

5.§

Pilisborosjenő Község Onkormányzat a 2005. tlecem-
ber 31-ei állapot szerinti vagyoiiát a 8. számú nielléklet
szerinti mériegben, a vagyonkimutatásban szereplö ada-
tok alapján 1 968 403 eFt-ban állapítja meg. Az ingatla-
nok kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

6.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi
egyszerűsített mérlegét a 9/a., egy'szerűsített pénzíorgalmi

jelentésé a 9/b.. eg^szerűsített pénzmaradvány kimutatá-
sát a 9/c.. eredmeny-kimutatását a 9/d., számú mellékle-
tekben foglaltak s/erinl hagyja jóvá.

(2) A Képviselö-testület a pénzmaradvány kimutatá-
sát a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, a
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány felhasználást a
10/a. melléklet szerint engedélyezi. A Német Nemzetiségi
Altalános és Alaptbkú Művészeti Iskola pénzmaradványát
elvonja és a lúvatal péiizmaradványát emeli meg az ösz-
szeggel. Kimutatását a 10, b. számú melléklet szerint hagy-
ja jává és a felhasználását ezen melléklet szerint engedé-
Ivezi.

(3) Az önkormányzatjegyzője és a költségvetési szer-
vek vezetői a pénzmaradványnak a 2006. évi előirányzat-
okon lörténő átv'ezetéseről gondoskodni kötelesek.

lOlb melléklet

A pénzmaradvány felhasználása

A 2005. évi pénzmaradvány összege: 3748 eFt. II. Szabad pénzmaradvány: 947 eFt összesen:

I. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 2801 eFt
(2003. és 2004. évi zárszámadásban jóváhagyott és at nem
utalt pénzmaradvány)

Szakfeladat Fők. számla Osszeg eFt Szöveg

751768
751768
751768
751768
801214
801214

55214
55217
55219
56111
13151
54722

1200
150
400
371
480
200

gaz
vlz

fenntartás
ÁFA
egyéb gép
kis értékű tárgyi
eszköz

Osszesen: 2801

Szakfeladat Fők. szá

801214
801313
805113
751768
Osszesen:

801214
801313
805113
751768
Osszesen:

Bér és járulékai
összesen:

52211
52211
52211
52211

5311
5311
5311
5311

717 eFt

Szöveg

megbízási díj
megbízási díj
megbízási díj
megbízási díj

TB járulék
TB járulék
TB járulék
TB járulék

230 eFt

947 eFt

11. sz. melléklet
Jegyzőkönyv kivonat

Mely készült Pilisborosjenő Nemet Kisebbségi Önkormányzat 2006. július 25-en megtartott testületi üléséről

Pilisborosjeno Nemet Kisebbségi Onkormányzat Képviselő-testületének
18/2006. VII. 25. Kt.

határozata a 2005. évi zárszámadásáról

A NKÖ Kt. úgy dönt, 4 főbul 4 igen szavazattal, tiogy a rendelkezésére álló adalok alapján megalkotja 2005. évi zár-
száinadási határozatát az alábbiak szerint:

Bevétel:
Kiadás:
összcgekkel hagyja jóvá.

Záró pénzkészletót
Filszámolási számlán lévő összeg:
Lekötött t->eteten lóvo osszcg:

46 829 eFt
40 769 eFt

11 465 eFt-ban állapítja meg
1 376 eFt

10 089 eFt
A /"iró pciizkészlet cgycnlő a penzmaraclvánnyal, tehát a 20Ö5. évi pénzmaradvány: 11 465 eFt, mclyből 1000 eFt

az Ata btífízetési kötelezeltsóg tisztá/ásnig f'cladattal tcrhclt.
Szabadon rclhasználható-2n()5. cvi pónzmaradvány: 10 465 eFt. amelyet az NKO az alábbiak sz -rint kíván felhasz-

nálni:
1. Tájház feliijitás: 10 1 90 eFt
2. Eszköz bcs/.erzcs: 20 eFt
3. Inte/mény ü/emeltetcs: 255 eFt
Osszesen: 10 465 eFt

k. m. f.
Szegedi Ferenc s. k.

elnök
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7.§

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Német Kisebbségi Onkormányzat 2005. éyi költ-
ségvetési zárszámadását a Német Kisebbségi Onkor-
mányzat 18/2006. (VII. 25. ) Kt határozata alapján hagyja
jóvá. (11. sz. melléklet)

8.§
Az önkormányzat 2005. évi normatív állami hozzájá-

rulások elszámolását. valamint a normatív kötött felhasz-
nalású támoeatások elszámolását a 12. számú melléklet
tartalmazza.

9.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rende-

le kihirdetésérol a jeg}'ző gondoskodik.

Pilisborosjenő 2006. november 20.

5.§

E rendelel kihirdetése napján lép hatályba, rendelke-
zes'it 2007. január 01-től kell alkalmazni.

KüllerJános s. k.
polgármester

l-'ai^ánc l/ass E\'u s. k.
jeg\-ző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

14/2006. (XII. 22. ) Kt. rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló többször módosított

14/2003. CVII. 15. ) Kt. rendelet, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

végrehajtásának helyi szabályairól szóló
többször módosított

13/2004. (II. 15.) Kt. rendelet
módosításáról

l.§

A képviselő-testület a 14/2003. (VII.15. ) Kt. rendelet
(továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés b) c) d) pontjait ha-
tályon kívül helyezi.

2.§

A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

Az időskorúak járadéka ügyében a hatáskör gyakor-
lója 2007. január 01-től a jegyző.

3.§

A R. 9. §-a az alábbiak szerint mádosul:

A rendszeres szociális segély ügyekben a hatáskör
gyakorlója 2007. január 01-től ajegyző.

4.§

A R. 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul,
egyidejűleg a (3) bekezdés (4) bekezdésre változik:

(3) A Szt. 41. § (1) bekezdés és a 43/A § (19 bekezdés
alapján meghatározott ápolási díj ügyekben a hatáskör
gyakorlója 2007. január 1)1 től a jegyző.

2006. novemher 30.

KüllerJánoss.k.
polgárnifSter

Vargáné Vass E\'a s. k.
jegyzo

Pilisborosjenó' Onkormányzat
Képviselő-testületének

15/2006. (XII. 22.) rendelete
Pótköltségv'etés

az önkormányzat 2006. évi költség^'etéséröl szóló
8/2006. (VI. 02.) Kt. rendelet

módosításáról

Az Onkormányzat Képviselő-testülete az államház-
tartasról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, ugv'anezen tön'ény 81. §-a, valamint az államház-
tartás működési rendjéröl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapján az Onkormányzat 2006. évi költ-
ségvetésről szóló 8/2006. (VI. 02.) Kt. rendeletét (további-
akban: R) az alábbiak szerint módosítja.

l.§
(1) A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
"A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az

intézmények költségvetésének
a) Bevételi és kiadási főösszegét 582,496 ezer forint-

ban állapítja meg;
b) A bevételben szereplő forráshiány összegét a 2005.

évi zárszámadási rendelet szabadon felhasználha-
tó pénzmaradványából biztosítja."

(2)A R. 3. §-ának b) pontját hatályon kívül helyezi.

2.§
A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
"Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségve-

tési támogatását az évközi lemondások miatt 2006. de-
cember 15-i elszámolással biztosítja."

3.§
A R. 9. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

4.§
A R. 12. §(1) bekezdése az alábbiak szeriiit módosul:
,. A képviselő-testület az Onkormányzat általános tar-

lalékát 13. 707 ezer tbrint összegben állapítja meg."

5.§

A. Képviselő-testület jelen rendelet 1-4. §-aiban foglaltak-
nak megfelelően módosítja a R. 3., 4., 5. számú mellékle-
teit.

6.§
A rendelet kihirdetése -lapján lép hatályba.

KüllerJános s. k.
polgármester

Vw-gáné Vass Eva s. k.
jegyzö

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ
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2006. évi felhalmozási kiadások előirányzatok címenként és célonként
4. sz. melléklet 5. sz. melléklet

Támogatások, átadott pénzeszközök

Fő cím Alcím Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Polg. Hiv. összesen

Felújítás

ÁFA 20%

Felújítás összesen

Polgármesteri Hivatal összesen

NKÖ

Altjsk.

Polgármesteri Hivatal összesen

751153

Alt. isk

Beruházások összesen:

Felújítások szakfcladatonként

7511530nk. Ig. tev.

Afa 20%

901116 Szennyvíz elv

Áfa 20%

NKÓ felújítá:

Afa 20%

Felújítások összesen:

Mindösszesen

Feladat

Beruházások

Tel. rend feladatok, alaptérkép

Számítógépvásárlás pü.

Iskola épités

Egészségház

Nyomtató

Utépítés terveinek készítése

Szoc. alap. központ bőv.

Orv. II. ütem és parképítés

Játszótér

Ertékv. terv- és szabályzat

Közbesz. megb.dííj, +műsz.ell.

2005.évi áthúzódó beruliázások

Gépek, berend. Hivatal

Osszesen:

Áfa /20%/

NKO. Házrész vásáriás

Kátyúk, közvilágítás

NKÖ

Áfa

Szennyvizt. sziv. felújítás

Beruházás szakfeladatonként

Onkormányzati ig. tev.

ÁFA 20%

Eredetí ei.
összeg eFt

5 500

250

100 000

60000

100

15 000

3000

5000

5000

2 000

5000

10812

2500

214 162

42832

16000

272 994

15000

11667

2333

5500

4100

38600

297 594

14000

650

312 244

230 162

42832

650

273 644

15 015

3 000

5 500

1 100

11 667

2 333

38600

312 244

Mód ei.
összeg eFt

1000

250

o

90 000

100

500

o

o

o

o

3000

2502

2500

99852

19970

o

119 822

5000

o

o

4500

900

10400

130 222

o '

650

130 872

99852

19970

650

120 472

9 500

900

o

o

o

o i

10400

130 872

Uzsonna

Felnőtt étkezés

Főcím Alcím Megnevezés

Nemzetiségi Klub

Magyar dalkör

Sportkör

Katolikus egyház

Református egyház

Polgárőrség

Tűzoltó Egv'esület

Fehér Kereszt

Dr. Kerekes gyermekon'os

Dr. Kovács háziorvos

Fogászat

Tagdíjak

Kisebbs. Onk. támo.eatása

Kisebbs. Onk. áll. támogatása

Iskola eü.

Osszesen:

Kisebbségi Onk.

Iskola fínanszírozása

Polgármesteri Hivatal
összesen:

Halmozodás kiszűrése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti
összeg

eFt

100

100

500

1000

400

1200

1800

240

48

48

48

1100

788

640

260

8272

200

140 852

MódoSl-
tütt

öss/e.c
eFt'

100

100

500

loon

400

1 200

3300

240

48

48

48

1 100

16788

640

260

25772

200

138 435

38,- Ft/fö/iiap
(31. 66+6 34 áfa)

''SL',- Ft/íö/nap
(240+48 áfa)

149 324 164 407

-140 852 -138 435

8472 25 972

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
16/2006. (XII. 22. ) rendelete

az élelmezési normákról és térítési dijakról szóló
3/2005. (II. 28.) Kt. rendelet

módosításáról

I'ilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete a g>'ermek védelméről és a gyámiigyi igazgatásról
szóló 1997. evi XXXI. tv. IV. fcjezet 18. §-a, valamint a sze-
mélyes goiidoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjá-
ról szóló 29/1993. (II. 27. ) Korm. rendelet alapján az élel-
mezési norrnákról cs térítési díjakról s/.óló 4/2006. (IV. 20.)
Kt. rendeletét az alábbiak szeriiit móclosít|;i:

l.§
Norma meghatározása

(1) Német Nemzetíségi Kétnyelvű Ovoda esetében:

Napi háromszori étkezés 254, - Ft/fő/nap
(211,66+42,34 áfa)

Ebéd 165, - Ft/fő/nap
(137,50+27,5 áfa)

Tízórai 51-Ft/fő/n;ip
(42,50+8,5 áfa)

(2) !\émet Nt. mzeiisegi Altalános és Alapfokú Mű\é-
szeti hkola esetéhen:

Napi háromszori etke/és 367,2 Ft.'fö/iiap
(306+61,2 áfa)

Ebéd 230, 4 Ft/fő/nap
(1. 92+38. 4áfa'>

Tízórai 84,- Ft/fő/iiap
(70+14afa)

Uzsonna 52, 8 Ft/fö/'nap
(44+8. 8 áfa)

Felnőtt étke.zé. 255, 6 Ft/fő/nap
(2J3+42,6áfa)

(3) Pilisborosjenő Község Onkonnányzat Misszios Ffáz
Alapnolgáltatási Központ

Szociális ebéd 261, 6 Ft/fő/nap
(218+43,6 áfa)

2.§
Térítési díj meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvü Óvoda esetében:

Napi háromszori étkezés 298,- Ft/fő/nap
(248,33+49,67 áfa)

Ebéd 194,- Ft/fő/nap
(161,66+32,34 áfa)

Reggeli + ebéd 254, - Ft/'fő/nap
(211, 66+42, 34 áfa)

Felnőtt+vendég 608,- Ft/fő/nap
(506+102áfa)

(2) Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola esetében:

Napi hájtoinszoii étkezés 554, - Ft/fő/nap
(461. 6667+92, 3333 áfa)

Ebéd 339, 91 Ft/fő/nap
(282,5000+56,50 áfa)

Felnőtt 61)8 - Ft/fő/'nap
(506+l02áfa)

(3) Pilisborosjeno Közvég Onkommnyzut Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ:

S/ociális ebcd

Feliiőtt dolgozó

442, - Ft/fő/nap
(368 3333+73, 67 áfa)

608, - I;t/fő/nap
(506+102áta)

3.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatá-
lyát veszti a 23/2005. (XI. 11. ) és a 4/2006. (IV. 20. ) Kt.
rendelet.

Küller János s. k.
polgármester

Vargáné Vass Eva s. k.
jegyző
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Pilisborosjeno Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

17/2006. (XII. 22. ) rendelete
a 12/2006. (XI. 27. ) rendelettel módosított

Pilisborosjenő Község önkormányzata és Szenei
Szervezeti és Működési Szabálvzatáról szóló

többször módosított
18/2002. (XII. 16. ) Kt. rendelet módusításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Kép\'iseln-
testülete a helvi önkormánvzatokról szóló 199U. évi LXV.
törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás aiapján a
Pilisborosjenő Község Onkormányzata és Szen'ei Szer\-e-
zeti és Működési Szabálvzatáról szóló 18/2002.(XlI.Jó.)
Kt. rendeletét (továbbiakban: SZMSZ) az aláhbiak szerint
módosítja:

l.§

(1) A Képviselő-testület az SZMSZ 2. számú mellék-
letének tartalmát az alábbiak szerint hatarozza meg:

A Képviselő-testület állandó bizottságai
feladatainak és hatásköreinek leírása

Pénzügyi és Közbeszerzési Biwttság
feladat és hatásköre

Feladata:

1. Véleményezi írásban az éves költségv-etési rendeletter-
vezetet, és a hatályos rendeletmódosítási, pótköltség-
vetési tervezet előterjesztéseket. A Pénzüg^'i és Közbe-
szerzési Bizottság írásos véleménye nélkül a költségve-
tési rendelettervezetet a Képviselő-testület nem tár-
gyalhatja.

2. Irásban véleményezi az éves zárszámadási rendelet
tervezetét. A Pénzüg>'i és Közbeszerzési Bizottság írá-
sos véleménye nélkül a költségvetési rendeletterveze-
tet a Képviselő-testület nem tárgyalhatja.

3. Irásban véleményezi minden olyan pénzügyi önkor-
mányzati jelentést, nyilvántartást, dokumentumot,
melynek ellenőrzését a polgármester írásban kéri vagy
valamely másik bizottság határozatban felkéri, és a
Képviselő-testület erre utasítja.

4 Köteles írásban jelezni a polgármesternek. ha hatás-
körében szúrópróbaszerű ellenőrzése során mulasz-
tást, hibát észlel, amely az önkormányzat költségvetési
rendeletének szabályos teljesítését veszélyeztetné. Ja-
vaslatot tehet a mulasztás megszünteté.sére, és a fele-
lősségre vonásra.

5. Előterjesztést készít a Kcpviselő-testülct által megva-
lósításra eldöntött, közbeszerzés köteies berutiázási
fejlesztés, közbeszerzési eljárás indításához szükséges
Képviselo-testületi döntések ülőkészítéséhcz. Ellátja a
mindenkori hatályt )S Közbes/er/ési S/abály7 ;it által rá-

rótt feladatokat.

6. Felügyeli, hogy az önkormányzat és inte/menyei be-
tartják-e a Kbl. Eloírásait. Ainennyiben sxabálytalan-
ságol vélelmez, írásbun jcl/i a polgármester fcle.

7. Köteles írásban állást foglalni közbeszer/ósi jogorvos-
lati üg>'ekben. amennyiben erről írásban tájéko/tatták.

S. Jrásban véleményezi a Cikluspnigramban szereplő fej-
lesztés pénzügyi konstrukciókra vonatkozó változato-
kat a Képviselö-tcstületi eloterjesztés clntt.

9. Véleményt ad ír. 'isban a/ önkormányz;it re^/. cről nem

tep. ezctt jelentős előifányzat-változás pénzügyi keze-
léséröl. (varatlan kiadás. bevételnövekmém. stb.)

10. Irásban véleménvez minden önkormáiivzati rendelet-
tenezetet. mclvnek a hatalva alá tartozókat és az ön-

kormánvzaiot illetix'n pénzügv'i vonzata \an (díj és
adórendelőtek, juttatások, stb.)

Hatásköre:

]. V'eleinéiiyezi a liatályus költség\'etési elöirányzaton
belül a Terv' és Pályázati Bizottság által készített éves
önkorniánvzati közbeszerzési tenet.

2. Kezdeménvezheti a Közbeszerzési Ertesítőben előze-

tes összefoglaló hirdetmény megjelentetését. az eljárá-
si idok csökkentése érdekében.

3. Allást foglalhat írásban, az indítandó közbeszerzési el-
járás módját illetöen.

4. V'áltozatokat ajánlhat a Terv' és Pályázati Bizottság
számára, valamely fejlesztés finanszírozási lehetöségei
tekintetében.

5. Ellenőrizheti az önkormányzat pénzügv-i csoportjának,
a jeg^'ző jelentési kötelezettségeinek megfelelő minő-
séeét. és határidő tartását.

6. Ellenőrizheti az önkormányzat intézményeinek - az
önálló gazdálkodású iskolát is beleért\'e - gazdálkodá-
sát és jelentési kötelezettségeik teljesítését.

7. Kapcsolatot tarthat a közbeszerzési eljárás szerveivel,
e kapcsolat nem irány-ulhat kötelezettségvállalásra,
vagy dokumentum módosítására.

8. A bizottság javaslatot tehet a Képviselő-testület felé,
szakterülete szerinti létszám, köztisztviselői pályázat,
szakértő, illetve könvwizsgáló tekintetében.

9. A helyi adórendeletek karbantartásában közreműkö-
dik, javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az adóren-
delet módosításának irányelveire.

10. Az önkormányzat adó- és egyéb bevételi előírásainak
megvalósulását fígyelemmel kíséri, a pénzügv'i eszkö-
zök behajtásának nyomon követésének felügv'eletét
latja el összességében.

11. Evenként áttekinti az önkormányzat és az általa alapí-
tott illet^'e fenntartott költségvetési szervek ellenőrzé-
sének tapasztalatait, javaslatot tesz a Képviselő-testü-
let felé.

12. Képviselők tíszteletdíjának és természetbeni juttatásá-
iiak mértékéröl javaslatot tesz a Képviselő-testület felé.

Vagyonnyilatkowt kezeloés Ugyrendi Bizottság
feladat és hatásköre

1. A polgármesteri hivatal közreműködésével tartja nyil-
ván és ellenőrzi a képviselők a polgármester és alpol-
gármester által benyújtott vagyonnyilatkozatokat.

2. A polgármesteri hivatal által előkészített az önkor-
mányzat SzMSz - re vonatkozó rendelet megalkolásá-
ban közreműködik, és javaslatot tesz a képviselő- tes-
tület számára.

3. vizsgálja az SzMSz hatályosulását, és szükség esetéii
javaslatot tesz módosításra, kiegészítésre

4. eljár azokban az ügyekben, amelyeket a képviselő -
testület eseti jelleggel feladát és hatáskörébe utal.

Müswki és Községüwmeltetési Bizottság
feladata és hatásköre

Feladatai-

1. A bizottság véleményez minden, műszaki tervezéshez
a KT hivatala által készített adatszolgáltatást. A véle-
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ményezés kiterjed a vonatkozó testületi döntésnek va-
ló össz-tartalmi megfelelésre, az adatok vaiódiságára,
szakszerűségére.

2. Adatszolgáltatás alapján összeállítja az önkormányzati
éves műszaki fejlesztési tervet.

3. A bizottság minden - esetleges külső - műszaki szak-
értőtől rendelt állásfoglalásról, szakvéleményről írásos
véleményt ad, a terv-véleményezéssel azonos szem-
pontokkal.

4. A bizottság műszaki szempontból véleményezi a köz-
beszerzési kiírások - kötelező részének tekintett -

"Dokumentáció" tartalmát a közbeszerzési eljárás
megkezdése előtt. (E Dokumentáció lehet csak egy ré-
sze vonatkozó projekt teljes tervezői anyagának)

5. A bizottság írásban véleményezi, hogy a költségvetési
rendelet-tervezetben a községüzemeltetési kötelező
feladatokra (közoktatás, köztisztaság, csúszásmentesí-
tés, közvilágítás, ivóvíz, szennyvíz, tűzivíz, környezet-
védelem, köztemető, egyéb közszolgáltatások) javítási,
felújítási, karbantartási, falugondnoki, (kaszáltatás,
hordalék-takarítás, kátyúzás, létező műtárgy gondo-

"zás,) célra tervezett fedezet elegendő-e? evéleményét
a polgármesterrel, egyidőben a Pénzügyi és Közbe-
szerzési bizottsággal is írásban közölni tartozik.

6. A bizottság minden év végén véleményezi műszaki vo-
natkozásban a község összes közmű általános állapo-
tát, illetve az összes közszolgáltató tevékenységének
minőségét. Figyelemmel kíséri a település lakásgazdál-
kodását. Követő év munkatervéhez és költségvetés-
éhez e véleményének megfelelő adatokat, igényeket
közölni.

7 A bizottság köteles köz\'etlen kapcsolatot tartani a
község összes közszolgáltatójával, elérhetőségüket -
kérdésre közölni - a lakossággal. A polgármester egy-
ideju tájékoztatása mellett - a fennálló szerződések is-
meretében és keretei között - szolgáltatót felhívhat
kötelezettsége teljesítésére, de szerződést ( kötelezett-
ségvállalás) befolyásoló, módosítást eredményező köz-
lést nem tehet a szerződéses szolgáltató felé.

8. A bizottság köteles véleményezni hozzá beérkező,
vagy hivatal által megküldött, de szakmai körébe tarto-
zó lakossági beadványt, kérést.

9. A bizottság képviselteti magát minden olyan kötele-
zettségvállalásra vonatkozó, vagy annak módosítását
előkészítő tárgyaláson, amelyben szakterülete szerinti
álláspontja szükséges.

10. A bizottság véleményezi a településfejlesztési doku-
mentumokat (Településszerkezeti Terv, Helyi Epítési
Szabályzat, Szabályozási Terv, ezek módosítás-terveze-
tei). E véleményét írásban megküldi a polgármester-
nek;és a Terv és Pályázati bizottságnak.

Hatásköre:

1. A bizottság véleményezi a KT hivatalának műszaki
köztisztviselői pályázati kiírásait. Beérkező pályázatot
véleményezni akkorjogosult, ha a pályázó nem kért ki-
fejezetten zárt kezelést.

2. Bizottság jogosult a hivatal és intézményei bizottsági
szakterületbe tartozó tevékenységéről tájékozódni.
Megállapításait és intézkedési javaslatát közölheti a
polgármesterrel, de intézkedést, utasítást nem tehet.

3. A bizottság jogosult a kivitelezői pályázatokban jelölt
referenciák megtekintésére, arról véleményét a pol-
gármesterrel és a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság-
gal írásban közli.

4. \ bizottság fígyelemmel kísérheti a folyamatban lévő
kivitelezéseket, észrevételeit azonban a polgármester-
rel és a műszaki ellenőrrel közli, naplóbejegyzésre
nem jogosult.

5. A bizottság delegáltja jogosult véleményt nyilvánítani
folyamatban lévő beruházás koordinációs értekezlete-
in, Azonban véleménye nem lehet szerződéssel ellen-
tétes, azt befolyásoló, vagy módosító irányú.

6. A bizottság delegáltja útján jogosult elkészült fejlesz-
tés (beruházás) műszaki átadás-átvételi, használatba
vételi eljáráson jelen lenni, de külön felhatalmazás hi-
ányában ott nem tekinthető a beruházó hivatalos kép-
viselőjének.

7. A bizottság delegáltja útján részt vehet az engedélye-
ző hatóságokkal folytatott tárgyalásokon. Alláspontja
nem lehet ellentétes a hivatal hatósági, illetve a KT
rendeleti, vagy határozati döntésével.

8. A bizottság hatáskörében önálló előterjesztésre jogo-
sult. Emellett véleményezi a Terv és Pályázati Bizott-
ság, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, az Egész-
ségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság az Ifjúsági,
Sport és Kulturális Bizottság és a Bécsi úti Bizottság
ide vonatkozó előterjesztéseit.

9 A bizottság véleményezi minden önkormányzati meg-
rendelés alapján készült műszaki terv (tanulmány, ki-
viteli, engedélyezési terv) átvételekor annak teljessé-
gét, a szolgáltatott adatok megfelelését, szakszerűsé-
gét, vagy ezek valamelyikének hiányát.

Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság
feladat és hatásköre

1 dönt a hatáskörébe utalt szociális kérelmekről
2. véleményezi az önkormányzat által fenntartott, a bi-

zottság tevékenységi körébe tartozó intézmények ve-
zetőinek kinevezésével, munkaviszonyának megszün-
tetésével kapcsolatosjavaslatok, valamint az intézmé-
nyek szervezési, átszervezési kérdéseit;

3. javaslatot tesz, előkészítí a tevékenységi köréhez kap-
csolódó képviselő-testületi rendelet tervezeteket;

4. részt vesz a szociális- és egészségügyi fejlesztési prog-
ramok, oktatási intézményekre vonatkozó (Onkor-
mányzati Minőségirányítási Program, Intézkedési
Terv) programok kidolgozásábanjavaslatot tesz, illet-
ve véleményezi azokat;

5. javaslatot tesz az Onkormányzat alapfokú oktatási,
nevelési intézményrendszerének kialakítására, fej-
lesztése:

6. az egészségügyi alapellátás körében javaslatot tesz a
Képviselő-testület számára a háziorvosi, a házi gyer-
mekorvosi ellátás biztosításával kapcsolatos felada-
tokra;

7. a védőnői ellátással kapcsolatban javaslatokat fogal-
maz meg a Képviselő-testület számára;

8. a közoktatási intézmények egészségügyi ellátásának
megszervezésében a Képviselő- testület számára a há-
ziorvossal kötendő szerződést előzetesen véleményezi;

9. a környezet és település- egészségügyi feladatok köré-
ben véleményezi a köztisztasági és településtisztasági
feladatok ellátásának előkészítését

10. fígyelemmel kíséri a község környezet-egészségügyi
helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása
esetén kezdeményezi a Képviselő- testületnél, illefrve a
hatáskörrel rendelkezo szerveknél a szükséges intéz-
kedések meghozatalát;
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11. az egészségügyi intézmények működőképességét és
fejlesztését célzó javaslatokat tesz;

12. közreműködik a szociális, a gyermekvédelmi, az egész-
ségügyi és az oktatási-nevelési intézmények jogsza-
bályban előírt szabályzatainak jóváhagyásában
/SZMSZ, Alapító Okirat, Házirend/;

13. véleményezi az oktatási- nevelési intézmények foglal-
koztatási, nevelési, pedagógiai és minőségirányítási
programját, éves munkatervét;

U. véleményezi a foglalkoztatási, pedagőgiai, program-
ban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a peda-
gógiai-szakmai munka eredményességéről készülő tes-
tületi előterjesztéseket;

15. véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények költ-
ségvetéset;

16. javaslatot tesz a bizottság hatáskörébe tartozó szociális
és eg}-éb előirányzat keretek meghatározására;

17. véleménvezi az intézmények alapítására, tevékenyégi
körük meg\áltoztatására, megszűnésükre vonatkozó
előterjesztéseket;

18. együttműködik a tevékenységi köréhez kapcsolódó ci-
vilszervezetekkel;

Iffúsági, Sport és Kulturális Bizottság
feladat és hatásköre

1. Feladatok:

1. 1. a bizottság köteles kapcsolatot tartani nevesített dele-
gáltjai útján: Művelődési Ház és Könyvtárral, kereté-
ben működő csoportokkal (pl. : Baba-mama KJub,
Nyugdíjas Klub, Kerekes Táncegyüttes), szakterülete
szerinti civil szervezetekkel (pl. : Sportegyesület, szak-
osztályok, Kevélyhegyi Dalkör, Deutschklub, Pilis-
borosjenőért Magánalapítvány, OPE, PbjKvE, stb. );

1.2. a bizottság köteles települési kapcsolatai tekintetében
az önkormányzati költségvetési rendelettervezetben
szereplő előirányzatokat véleményezni - javaslatot
tenni - írásban egyidejűleg a polgármesternek és a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnak átadni;

1.3. a bizottság köteles véleményezni a nevezett önkor-
mányzati intézmény éves program és munkatervét, s
azt beépíteni saját, azon keresztül a Képviselő-testület
munkatervébe;

1.4. a bizottság köteles delegáltja révén részt venni neve-
zettek munkatervében szereplő, vagy helyben szoká-
sos módon közzétett rendezvényein az önkormányzat
képviseletében;

1.5. a bizottság köteles delegáltja révén biztosítani, hogy
az önkormányzat hivatalos lapja (Pilisborosjenői Hír-
mondó) kizárólag aláírt, jogszabályoknak, valóságnak
megfelelő közléseket juttasson a lakossághoz, az ön-
kormányzati közlemények elektronikus és papírala-
pon is eljussanak a nyomdához, eltérés esetén írásban
tájékoztatja a polgármestert, aki helyreigazításra uta-
sítja a jegyzőt;

1.6. a bizottság köteles gondoskodni, hogy lakostól, civil
szervezettől papíralapon érkezett írás elektronikus
hordozón jusson a nyomdához, helyreállítva az esély-
egyenloséget. Igénybe veheti a Könyvtár ingyenes
[nternet használatát. Hirdetmény felelős aláírásával,
lakossági írás jeligésen is megjelenhet. Jeligés feltét-
elei: tartalma "közérdekű", valós és ne jogsértő legyen,
a szerző nevét, címét a bizottságnak leadja. Feltétele-
ket a bizottság - kétség esetén - Ugyrendi Bizottság-
gal együtt ellenőrzi. Valótlan, vagy jogsértő írás nem
jelenhet meg az önkormányzat hivatalos lapjában,

amiről benyújtót indoklással, írásban tájékoztatja a
bizottság;

1.7 a bizottság köteles a Ciklusprogramhoz és minden évi
munkatervhez és költségvetéshez adatszolgáltatásá-
ban javaslatot tenni az önkormán^zati honlap kialakí-
tásával, folyamatos karbantartásával kapcsolatosaii
szükséges intézkedések és fedezetigény tárgyában;

1.8. a bizottság köteles az önkormányzati honlappal kap-
csolatban ugyanazon jog- és tényszerűségi felügyelet-
re, mint az önkormányzat hivatalos papíralapú lapja
tárgyában;

1.9. a bizottság köteles kapcsolattartásában működő in-
tézmény, "civilek" programtervein felül, bizottsági
koncepciót, munkatervben saját akciókat, rendezvé-
nyeket a KT elé terjeszteni.

2. Hatáskör:

2. 1. a bizottság jogosult kezdeményezni a Képviselő-testü-
letnél, hogy az éves költségvetésben a szakterületéhez
tartozó intézményi költségvetési előirányzaton, civil
szervezet támogatási előirányzaton felül saját prog-
ramjaihoz is előirányzat álljon rendelkezésre. Kötele-
zettségvállalást azonban ezen keret terhére is csak a
polgármester tehet;

2.2. a bizottság jogosult bármely, a szakterülete szerinti
működési területet illetően - nem közbeszerzés-köte-

les esetekben - ajánlatokat bekérni, kiértékelni, véle-
ményét a Képviselő-testülettel közölni;

2.3. a bizottságjogosult szakterülete szerinti intézményve-
zetői munkakör pályázati kiírást véleményezni. ha a
pályázó nem kért zárt kezelést, a pályázatkiértékelés-
ben részt venni;

2.4. a bizottság jogosult véleményezni a Művelődési Ház
és Könyvtár Alapító Okiratát, SZMSZ-ét;

2.5. a civil szervezetekre felügyeleti joga kizárólag önkor-
mányzati támogatás rendeltetésszerű felhasználására
vonatkozhat, javaslatot, szakmai megállapítást tehet.
Vezetők választása és más személyi ügyben jogosíh'á-
nya nincs;

2.6. a bizottság jogosult térségi, területi, országos sport és
kulturális szervekkel, személyekkel kapcsolatot larra-
ni, a polgármester, és az alpolgármester írásbani tájé-
koztatása mellett;

2.7. a bizottság javaslatot tesz az önkormányzat hivatalos
lapja szerkesztőjének személyére;

2. 8. a bizottság elnöke igazolja az önkormányzat hivatalos
lapja megjelenésével összefüggésben érkezett szám-
ták teljesítését.

Terv és Pályázati Bizottság
feladat és hatásköre

Feladatkörében:

- közreműködik a településfejlesztési koncepció kiala-
kításában és átdolgozásában

- közreműködik a településrendezéséi tervek (szerke-
zeti terv, szabályozási tervek, Helyi Epítési Szabály-
zat) ki-, és átdolgozásában, módosításaiban

- véleményezi a kistérségi társulás települést érintő fej-
lesztéseit,

-kidolgozza a település infrastrukturális fejlesztései-
nek fő irányvonalail

- kidolgozza a település intézményhálózatának fejlesz-
tésére vonatkozó fő irányvonalakat

-véleményezi a kötelező alapszolgáltatás körében je-
lentkező intézmények működési rendjét, felépítését a
jelentkező gazdasági feladatok szempontjából

-kidolgozza és véleményezi a település fejlesztésére
vonatkozó gazdasági háttér megteremtését

- felkutatja és közremi'íködik a nemzetközi és hazai pá-
lyázatok előkészítésében, részvételében és lebonyolí-
tásában

- támogatja és aktívan elősegíti a települési terv-zsűri
létrejöttét

- részt vesz a település ten'-zsűrijének, és egyéb más
ten. és kiviteli pályázatok előkészítésben és bonyolí-
tásában

A bizottság hatáskörében

- önálló előterjesztésre jogosult, és véleményezi a Mű-
szaki és Községüzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és
Oktatási Bizottság. az Ifjúsági, Sport és Kulturális Bi-
zottság. és a Bécsi úti Bizottság ide vonatkozó előter-
jesztéseit.

Bécsi úti Bizottság
feladat és hatásköre

A bizottság feladatkörében

- véleményezi a Bécsi úti településrészt érintő fejleszté-

si. településrendezési ügyekben készült előterjeszté-
seket

- közreműködik a Bécsi úti településrészr érintő beru-
házási. mű&zaki ügyeinek vitelében

-véleményezi az önkormányzat éves költségevetési
terv'ét

A bizottság hatáskörében

- önálló előterjesztésre jogosult, és véleményezi a Mű-
szaki és Községüzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság ide vonatkozó előterjeszté-
seit, valamint a településfejlesztési és rendezési kér-
désekben a településrészt érintő terv'eket és előter-
jesztéseket.

(2) Elrendeli a 2. számú melléklet SZMSZ-hez törté-
nő csatolását és vele együttes alkalmazását.

2.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

KüllerJános s. k.

polgármester
Vargáné Vass Eva s. k.

jegyzö

Jelentős változásra számíthat min-
den személygépjármű tulajdonos 2007
év során. Az eddigi súlyadó helyébe a
gépjármu értékéhez igazodó adóteher
lép, mely az autó életkora és a motor
teljesítménye alapján kerül megállapí-
tásra. Ajövő évtől az adó alapja a kör-
nyezetvédelmi igazolólapon (zöldkár-
tyán) feltüntetett teljesítmény (KW).
Az adó mértéke a következők szerint
alakul:

Gyártási évben+azt követő
3 naptári évig 300 Ft/KW

Gyártási évet követő
4-7 naptári évben 260 Ft/KW

Gyártási évet követő
8-11 naplári évben 200 Ft/KW

Gyártási évet követő
12-15 naptári évbe.n 160 Ft/KW

Gyártási évet követő
16. naptári óvtől 120Ft/KW

Változatlan marad az autóbuszok,
nverges vontatók, lakó pótkocsik ese-

tében a súlyadó megállapítás (1200
Ft/önsúly minden megkezdett 100
kg). A tehergépjárművek esetében to-
vábbra is az önsúly és a raksúly 50 %-
a képezi az adóalapot.

Mentesség: súlyos mozgáskorláto-
zottsághoz kapcsolódóan külön kére-
lem alapján az adómentesség továbbra
is érvényben marad. Hozzátartozó

gépjármű tulajdonos a jövő évtől csak
akknr kaphat mentességet, ha a gép-
járműve 100 KW-nál kisebb teljesítmé-
nyű, valamint az általa szállított moz-
gáskorlátozott személy vele közös ház-
tartásban él és 14. életévét móg nem
töltötte be (kivétel: Taxi besorolású
gpj. ) Ha mentességre jogosult személy
tulajdonában több gépjármű van, a
mentesség kizárólag a legkisebb. teljc-
sítményű gépjármű után kerül megál-
lapításra.

Adókedvezményck: személygép-
kocsik és motorkerékpárok vonatko-
zásában megszűnik a katalizátor utá-
ni környezetvédelmi kedvezmény.

4-es (EURO II) besorolású teher-
gépjárművek, autóbuszok kedvezmé-
nye szintén megszűnik. Az 5-8 (EU-
RO III) besorolással 20%, míg 9-13
(EURO IV-V) besorolással 30% ked-
vezményt kapnak.

4-es (EURO II) nyerges vontató
kedvezménye is megszunt. 5-8 (EU-
RO III) 30%, az 9-13 (EURO IV-V)
besorolású nyerges vontató után 50%
-os kedvezményjár.

Segédmotoros kerékpár és mope-
dek továbbra is adómentesek, viszont
egyéb rendszámtáblával ellátott 250
cm3 alatti motorkerékpárok adóköte-
lesek lesznek a jövő évtől.

Már korábban is jeleztük, hogy
2004. 01. 01-tol az Okmányiroda ada-
tai alapján törtónik a gépjármű adó ki-
vetése vagy törlósc. Az adás-vételi
szerződéscket 15 napon belül kell el-
juttatni közvetlenül az Okmányirodá-
hoz, csak ebbcn az esetben vehető fí-

gyelembe az eladás ténye. A Polgár-
mesteri Hivatalt ez ügyben iiem kell
felkeresni.

Polgármesteri Hivatal

TISZTELT LAKOSSÁG!
PiEisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tesíülete ezúton tájékoztatja a TiszíeEt
Lakosokat, hogy 2007. január 19-én (péntek) 17°o órától közmeghallgatást tart.

Küller János s. k.

polgármester
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Reiche! Jozsef Müveiődési f'Iáz es Könyvtár

Jamw 10. (szerda) 14 óra
Meseve+éfkedo

" Hét mérföides csizmava! a vltóg körül*

Január 12. (péniek) IS wa

Táncház
Belépő: 300 Ft

Januar 20-án (szombat) 18 óro
c.siok -,'ok, titö^...

)p
Lappfötd!

Hogy adha+ndm vissza, amit Toled kop+om?i
Talán ha meséiek Rolad mmdenkinek,

akmek fontos a 8EKE és ű TZSZTA5Á6.

Januar 27-én szombat 15 óra

A
Zenés-irodalmi est

Lígeti János musora
Kozn-mBhSdik tabbeUozatl: Palujtay Érsek Ágaes ís JEfegediis Vaiér

Január 31. (szerda) 14 wo
Meseve+élkedő

" Hé+ mérföldes csizmava! Q vitóg körül"

A jyogram inaltortBtás jognt fcniltartjiAf Tiwabbi rcsitetek szemítyesen a konyi't'
G 33fr-377-es t&ltífonofí, vRgy awítl: b'myvh^z^fre&meifi. hü

Programjainkra mindenktt szeretettel várunk!

f{

isztelt U^féleink!
Tajéicoztatjuk Önöket, a Palgáriaestsri HNatai teá-
csonyi nyiftatartási Feadjéről:

2W6. áwBiber22-éB péatelí 8iw-t280 oiiig
20(>&deceialter23-án szombat ZÁSVAtart
Mk deeemNr 24-éB vasánnap %á  tart
XIM. &ceiBto^.Én M i Zá>tart
2W6. áe<mbeF2frA Wá
2006. deceiB&er 27-én szeria
29a6. december28. an esütertok 81)li-12>wáigagi>%adás
%N. áeeeiaber >-én péntefeea 8M-t2<>ái-á%a^de(
2006. <feeeBil>er3Mn szeBribat ZAR^tart
2W. d emi>r3i-é> Yasániap ZáJ8%tort
2tí07. Január l.jén hétío ZÍ tart

MUhdrik. T Cgyfeleiafe figyelaét, hogy SÜIMSŐS M-
vatati tigyíBlézés eéyábél az alátofei tel<feasm>Ra rea-
áeUteésatoe áfflMirib

W7W282.53-W

KW. jaaiiiár 2-ától (feeáiitS) feades apfro tartás.

Pfiisboro^enő, 2006. deeeinber 18.

'\tegáoé\te6ya
jegpö

Alástt, Swkés Kamcsof^t es Síkeres fíf SszíenMf
kívánmik ŐMhaek!

A Gyermekétkeztetési Alapít-
vány idén 12. alkalommal írt ki pá-
lyázatot Karácsonyi Elelmiszercso-
mag Küldő Akciójára. A Gyermek-
étkeztetési AJapítvány a csomag-
küidési akciót a személyi jövede-
lemadók l%-ának az alapítvány
szamára történő odaítéléséből fi-

nanszírozza. A pályázat célja a rá-
szoruló gyerekek karácsonyi étkcz-
tetésének segítése volt.

Ebben az évbcn Pilisborosjenö
Onkormányzata is pályázt)tt és a
kiosztott 15 000 élelmiszercsomag-

ból 20 darabot elnyert. Köszonjük
azoknak, akinek a jóvoltaból az

adományok eljuthattak a rászoru-
lókhoz. A Gyermekétkeztetési
Alapítványnak is köszönjük, hogy
akciójával lehetővé tette, hogy
ezek az adományok élelmiszer for-
májában eljutottak a hátrányos
helyzetű gyermekekhez.

Klinger Magdolna, a Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat ve-
zetőjének segítségével kerültek a
kb. húsz kilogrammos élelmiszer-
csomagok Szigetszentmiklósról Pi-
lisborosjenőre. Köszönet érte!

Dccenilier 14-én boldog kará-
csonyt kívánva már a szülők kezé-
be is .idhattuk az adományokat. Bí-

zunk benne, hogy ez könnyített va-
lamit a terheiken.

Abban pedig csak reménykedni
tudunk, hogy az új esztendöben is
lesznek ilyen pályázatok, mint idén
a Gyermekétkeztetési Alapítványé
volt.

Kádiné Pénzes Mária

PILISJttOROSJBNŐ KÖZSfe
ONK08MAWZAT HfmTAl.ÖS URt*

WÍBÍSS kiaáfe A feépviíaig-tawtot
Tipográfia és nyomdai munliáfe: Rőmai 8t

iegjSÍeBifie taavont^ {apzarta gifiais'B liösap l-én.
Eageáélysisám: 3.4.U463/2/1S.

Terjeszti a Magyar Posta
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Ji^wWfuk a T. Lakosságot, hogy a flefeW
Jó^^ Wwiőeiési Me. és Köfiyvtsr nagytermé-
jbw, fmrmptm

2007. februér 12. héUo 1200-1 goo
2007. februér 13. kedd 8GO-14°o
2007. fetorvér 14. szerd^i 120<I-18°0
2007. február 15. csütörtök 8@0-14QO

napokon TUDO ZtffíE lesz.

Vargsné ̂ ss ?va
fogyző

KÖZLEMÉNYI
Tisztelt Lakosság!
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügy'előség megkiildte Hivatalunknak a
Budapestí MO körgyuru észatí szektor 110-10 sz. főít közötti

szakaszáaak,
A 200.3. évi GXX\rIII. tv. "a Mag^'ar Köztársaság gi'orsforgalmi
közúthálózatának közérdekííségéről és fejlesztéséről" szóló tör-
vény 5. §. (2) bekezdésében meghatározott, az előzetes műszaki
eljáráshoz szükséges dokumentációt, amely

2006. december 18-ától
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal emeleti folyosóján.

Pilisborosjenő, 2006. december 18.
Vargáné Vass Eva

jegyzö

en kell1 len n n sem'riról

Id5s kor és am'agi hiztonsúg? Mégpedtg úfiy. hogy
iiem keii megváínunk az életünk miintá/áiwl meg-
ttírem^H f>líhommkl/ílí lülí/ukhű: nem kwmyüe!--
képze-lm^ ho^ ?T íeheí^é^s^. PeíH^. ez a íeheífwég
mf.f:lwilól nagt'i.w .wk iiSös emher számsiru uiíoll.
.Í rcszletekrS! ilodories AfKÍrást, az Í-'ííB Eletjtt-
raiíék in. vesérigtvscittyát irérde^zSk

Lakásért életjáradékot eddig is (Sbben nyúj-
tottak, söt iinitormány/. atok is ksBálnait régóta
ilyen saEolgáttatmt. Mivel tiid ffihhet az FHB?
Nemcsalc többet. hanera mást is kináiuiik. íiddig.
ha valaki szeretett vofna éietjáradékot kapai,
akkor art keilett megnéznie, hog ki igér nagyubb
egyOst/égu ki SI/.etéSÍ, hol magasabb a rends/tíres
havi járadéfc össrege vag> kinét van löbb ésjobb
kicgészitö szofgáltatás. Ea\- doloe voit közas min-
den stiiuiiaiban: az idös embtíreknck le keilett
mondaiuuk a lakásukról. Benne iakiiatnak életuk
végéis. <!e roár nem az o tulajdortuk. Sokszur va-
lóban ey, a leeiobb dunlés, de látni kéif: nincs viw-

s/aüt. hakésobb megeonáoiják magukai vae> p!.
igenyt tartanának a lakásra az örőkftsök.
Az l.'tiü Lktjáraáék Zrt. itt kmá! váfsisztási le-

hetöséget: az iáos emberek és csalatltag_jaik ci-
dönthetik, hogy roegtartják-e a lakast vagy
tílei. dlt iíí

Mi van afelíor, fia inegtartpií?
Lbben az esetben is van egyösszegfl kezdeti kifi-
zetés és bavi rendszeres járadékszeríi jtittatás.

Az y^'ftiek eihittálozása után a'jogerös ha^'a-
tekátadó végwsben megjelult OröItBsöt; syánsára
három váfas/tási iehet&seget kfnál a/. FHB:
- Az ofökösök cgy összcgben líjftzctik a tetjcs
tartozás osszeuét és a fedezet (az örokség táR'a)
tehennentesfthető.

- Az örökosok - új köiCsüns/eTOidés ieerelében -
fiUeiadó.ssá válnak, éí, a iwnáiió tan(Ki>; usaegét
ax FHB-val való mcgegyezós sy-eririti lutamido
alatt részlctckben visszafeetik.

- A3. örökosök az mgatian értékesStését kezdemé-
nyezik, majá a befoiyó vételáTbói kifizetik a fean-
áiiö teljes tartömst

Örflkfísftk hiányában az FHB értékesili a^: ingat-
laiit, és a befolyó veteját-ból egycnlisi ki a tarto-
zast.

Itt cgy sajátos i((ősi<>ri jeli'álugitolc'aunröl.
ahtígy Oniilt neve/. ifi, idt'iskori jél/atftgjáradéit-
ró! van szó. Mekktíra a lífilcsSn fatamideje, s
mi van akkor, ha lejára futamidö'*
Az Idöstori Jelzálogjáraáék lejáraiát kifejezetten
arra tekiatetteS határoztuk meg, hog} linnak ere-
deti igényhe vevöif életukben visswiwctési kö-
ielc.rctlség ne terhcije. Az Idfisttori Jcf^átog-
Járadck alapvctöcn akfcor váfik icjárttá, ha a szcr-
zödésfcötóskori vataincnim kölcsonfelvevo clha-

Sáiozik. Elinek megteleloen aiapesetben a köiesön
visszafizetése a Eebetséíies ÜFükösük áital tönénik.

Miiyen továbhi vátas^tási lehetfiségei vannak
az ügí-fetekneli és az oröltosftknek"'
Az FHÜ áitai iiiegadott kcrctek között ök donthe-
tík el. hogv mekkora Ieg\'en a keztieii egyösszegíí
kiílzetés. a havi reiukzeres járadek összege es a
kiti/eSés hoss.''a. A (iitiyetés hoss-/a esíés/ évekt?en

határo/hiUó mcg (i, 2, 10 slh. ) és valas/t.haió a/.
ciethosszis tartó tchctösce is. Amcitnyibcn az
üeyt'éi ncm vcitc ieónybc a számára adbató
maxiraáfis hiteiösszeiitft, késobb kérbfti a kSI-
fsönszCTződés mottösitását is. ha naavobb ösz-

s/.iss.ü havi járadékra v'ssn wutségf. Dönthel úgy
a/ idos ügvlclünk. hoev kic'icréli a ki'ilcsön lcdc'
zctóű! sxolgátó iiigattant cgy msí'. ikra. .i üa.yis,
ho.ay clötörlcsai a köfcsönt.

Az Idóskori Jelzálo^ár.idék- eserébcn lehetö.sé"
van továbbá iiz inggtlan bérbeatlására is, !gy to-
vábbj. plus-'jövedelemhei-juthat scr. ügyfél ajára-
dékmeliett.

Vatoban nagyon kedvezőek és rugaimasak a
fcitétcScik, de kinck cri Bieg mcgís ug}' etetjára-
dékhozjutni, fougy dadja a titliását a banknaik?
Sok olyan éietheiy/ei van. amikw elonvtisebb
Schet "odaaánt" a laliást- Mi a dfinlést annviban

tudjuk ci&scgitcni, hog\- iajckoztatjuk tig>'fclcin-
ket az osszcs lehetöségról, a döntést pcáig az ő
kezíikbe aájult. A Lakásért Éietjáradék szolgál-
tatásunkiiái pl. a forgalmi érték 25%-át is eiér-
heti a kezdeti egyöss%egö kifiyetés uss%ége, ami
ma nagynn vonzó kmátat a piacon. A havi rend-
szcres járadckfízctcs moftctt mi átljuk a lakás
tiiztosításat, a feiujitássa!, karbantartással kap-
csoiatos köitségeket, a társasházi kozB'űiés á!ta!
megszavazott nitgyobb befizetendö osszegekef,

és a később bevezetendü ingatlanaiiy niiatt sem
kell aggödnia itiös ügyfelunl.nek, a/( is mi R/e!-
jíift.

KikigeD.vclhctik az Idöskori Jclzatosíjáradéliot
vagy a Lakásfrt Elctjaritttckot"'
Egiedüfaflyk-, há/asíársak és étettársat; egy;wánt
iaénvbo vehetik inindkét s/.olsátialásunkal. Há-

mstársak cs cletSársak L'setcn mindkci fcíící szcr-

zödcst fcötíink. Az igénytők mindcgyikéro
vonatkozik a kuricövetelmény: nőknci a betöttött
65.. férfiaknal a 62. életév.

MiiyeB iakásra lehet életjáradék stí-r/Mést
kotni?
1-cdezctkcnt olyan takást (vag\- lakásokat) foga-
áuiik ef, aniely FIIB áttal megáfiapilott forgatmi
értéke ineghalitdia az 5 miiiió ft.'rintot. pw- és w-
hermentes, 'tígalább komfcrUis, és ajáratiékot é).
vc/.ökSn kivut tiincs más tulajdonosa.
(Igyiinaitkor ncmcsafc fakás lchcf a ícdczct, elfo-

gaduiik fcdezeuiek pl. íitiuióingatlant is.

Mit teg}<;n. aki tiihbrt szcretiic mcs^tidBÍ ai
FHB Idusiiuri Jtl.y.álugjáradrkrót vagy a
Latíásért F.leliársdékró)?

Az. ingycncscn hivhatii ö(>-,Sf}-322-?22-(;.s tc!e-
fonszámunkon muiikatarsaink minden (ovábbl

kérdésre válaszölnak, (x)

i

V?
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ürönito és ilisborosjenon a házNirwsofc tószealéti (^yeleti beosztása
Éjszafeai ugyeiet:
&te 18 érétől
R^ggl § oráig

3W6. deceaiber
15. Dr. Oyaasi:
16. Dr. Feber Estíer
17. Dr. GAacsér Tasiés
18. Dr. Ko^ács LweatR

Oröa: 350-224.35I-2N
Orwsi reaáető

Paisbweyi aS 336-308, 336-187

Hétv^gi őgyetot:
SzoaibN regge) 8 érátol
HétfS f^gN 8 wáig

19. Dr. Pebér Sszíw
20. Dr. Oeléncsér laiaas
21. Dr. Fekér Esrier
22. Dr. Oyiaatí Zöltén

23. Dr. Kowcs Lwerte
M Dr. Kwács Gttw
2S. Df. Ftehér Erter
26. Dr. Maef EsAr

27. Ds. GAacsér Ttaiás
28. Dr. Febér Bsztw
29. Dr. Gyimesi Zeitáa
3Q. Dr. OAacsér T&teás

PIUSBOIIOSJKNŐ KŐZSÉ6 ŐSSZETONT HÁZIOITOSI ÜGYELBTI BEOS2TÁSA
E|sz;akai Sgyclet:
Este ISérátéi

toggaiSérátg

28B6. deceaiftw 31 jte. &isz Jáaos
'^W. jaww

91. Or. ICoiyía Leros-té
02.  , F>!iw Eszter
03. Dr. Gehwsér '&iBEiás

Dr. Pekér &aw
'Űi'iBia, Kevely a. 32.
lití. : W-3Ö-3S-22.M7

Dr. Gatí ütetefti
Chöa, RáÍEéezí E <ea §0.
"W. : W.TO-W-OS-9I9

Nappda S^etet:
Üt0  35Ö-W
Orvösi Feadste

Hetvégi agy^tet:
Smathat reggei 8 őraí&i

reg|@l 8 éráig

04. Dr. Fefeér Eszíer
05. Dr. Oytaiesi Zoftán
06. Dr. ipebár Bszter
07. Dr. Fehér teter

Pr. Kwács U>ea(e
üma. Hwvéá ates 24.

 

1.: >-30-4>-S5-324

G>. KovácsOsbor
ViSsi, Dektor atca 21.
Tel. :@é-30-W-27-055

08. Dr. Kwács Leverte
W. Dr. 'Febéí S^et
10. Dr. Oetocsér Tiaw
11. Dr. VsMi Esztor

Dr. Oe.lewsw '&si'Ss

.W. - 96^>. %-8§-772

Dr. Opiaesi Zo&áa
?iBsh(?i'es|eaS, Kőzsa w. 15
>.. <-2M3-02-453

12. Dr. Gyiaesi Zottáa
13. Dr. C^iaaesi Zoitfa
14. Dr. Oyisissi Zoháfi
15. Dr. Kwács Lswtíe

Dr. Szisz Jéaos
Üröm, Kobánya utca 9.
101:86-20.39-04-111

^7/7

/:. i/.y
^Wí^ r<és-7S--sy-
^Si^sr-KW

2095 ŰfíOM. ŰRÖMI ÚT !2. TEL: SB 33B-OB3

NYITVATARTÁ5: H-P: B-]7

WWW. W5ERVtCE. HU
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EUM15ZERELÉ5 ÉS JAVÍTÁ5 a COMPUTEHES HIBA-

DIAENDSZTÍKA WNDEN TÍPUSFIA < FUTÚMŰÁLLÍTÁS

É5 SZEHELÉS ° EYDH55ZERVÍZ. DLAJC5ERE

BÜFÉ " ÜVEGFQUÁZÁ5 o KEZÍ AUTQMOSÚ

30Ü7. JANU&mÓL TEUES KŰRŰ WTELÜEYINTÉZÉS

Hirdetési árak
A PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓBAN

ALAP
MERETE A/4

BELÍV

1/32oldal

1/16oldal

1/8 oldal

1/4 oldal

1/2 oldal

1 oldal

MM

fekvö: 90
álló: 60
fekvő: 180
álló: 96.5 x
fekvő: 180x
álló: 96.5 x

198 x

Szalag-hirdetés/a lap alján, 10

Szalag-hirdetés/a lap alján, 15

x 60
x 90
x 60
126
126
257
257

szö

szö

2

5

7

15

25

50

1

2

500

000

000

000

000

000

500

000

Ft

Ft

R

Ft

Ft

Ft

Ft
n

ÁR

+ ÁFA/alk.

+ AFA/alk.

+ AFA/alk.

+ AFA/alk.

+ ÁFA/alk.

+ ÁFA/alk.

+ AFA/alk.

+ ÁFA/alk.

Minden további folyamatos megrendelés után, al-
kalmanként 20% kedvezményt biztosítunk.

Megjelenés: minden hónap közepén, esetenként
külön szám is.

Példányszám: 1100.

Hirdetésfelvétel: POLGÁRMESTERI HIVATAL
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Tel. /fax. : 06-26-336-313/24 mellék
Telefon: 06-26-336-262
e-mail: pbjhivatal@freestart.hu


