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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük elôre is a segítséget!
Találkozzunk ott!

AA  PPiilliissbboorroossjjeennôôii  TTûûzzoollttóó
EEggyyeessüülleett  kköösszzöönneettnnyyiillvváánnííttáássa 

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

Egyesületünk minden tagja nevében köszö-
nöm!

Heves László
elnök

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

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

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

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

A pályázat elbírálásánál elônyben
részesül az a pályázó aki:

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

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

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

Több azonos tartalmú pályázat

esetében a bérlô személyét sorsolás-
sal kell eldönteni.

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

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

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

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

BBÜÜSSZZKKEESSÉÉGGÜÜNNKK!!

A pilisborosjenôi 
JANZA RICHÁRD 
aranyérmet szerzett 

kajak ezer méteren a Poznani 
Ifjúsági Európa-bajnokságon!

Gratulálunk!

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

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

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

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

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

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

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

Heves László
Alpolgármester

Egy kirándulás margójára

Monori Marcell elsô helyezett fotója

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A nyolcadik osztályosok legfontosabb célja a sikeres to-

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

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

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

Búcsú

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

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

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

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

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

Dienes Dóra mb. igazgató

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

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

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

Pályázatok: 

• Fejlesztô játékokat vásárolhattunk 280.000 Ft ér ûték-
ben.

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

• A TÁMOP tehetséggondozó pályázat tartalék listára ke-
rült. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kedves Szülôk!

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

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

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

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

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

További szép nyarat!

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

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

önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 

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

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

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

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

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

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

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

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Tisztelt Pilisborosjenôiek!

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

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

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

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

A rendelet hatályon kívül helyezésének oka az alábbi
volt:

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

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

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

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

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

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

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

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

e Forint
Eredeti Módosított 
elôirányzat elôirányzat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pilisborosjenô, 2013. augusztus 1.

Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Buszvégállomásnál)

Papír-írószer, szigorú számadású
nyomtatványok,

Méteráru, rövidáru,
Iparcikk, játékárú,

Saubermacher szemeteszsákok,
Barkácsárú, 

Villanyszerelési anyagok,
Felsôruházat
Lakástextil

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

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

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

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
Nyitva tartás: 

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

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK szimbólum: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEZZÉÉSS
– rendezvény-, 
– gyermek-,
– tárgy-fotó készítését vállalja 

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr
Telefon: 06 20 329-4513
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

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

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

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999
ww.kisnora.hu
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SSaauubbeerrmmääcchheerr  sszzeemmeetteesszzssáákkookk
iiss  kkaapphhaattóókk

(06-70/282-53-25)

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

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

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

külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének 
megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583


