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Tisztelt Pilisborosjenôiek, 
Kedves Olvasók!

Így, lassan az év vége felé közeledve, el-
érkezik az éves számadás ideje. A Karácsony
különösen alkalmas arra, hogy az ember
számvetést készítsen az évben addig elvég-
zett munkáról.
A 2016-os esztendôben régen nem lá-

tott fejlesztések indulhattak meg Pilisboros-
jenôn. Ennek alapjául szolgálhatott, hogy a
konszolidációs alapból elnyert támogatás
pénzügyi fedezetet biztosított a munkálatok
megkezdésére. A mindenki által várt útépí-
tési és járdaépítési program elindulhatott.
Prioritásként elsôsorban azon utcákat vettük
számba, melyek valamilyen szinten gyûjtô
útként funkcionálnak, valamint a felszíni
vízelvezetés szempontjából kiemeltként kell
kezelni. Így került sor a Patak, Erdô, Temetô,
Rózsa utca és az Ezüsthegyi út alsó szakaszá-
nak rekonstrukciójára, illetve megépítésére.
Megújult a Posta elôtti tér, de némi csino-
sításra még a jövô évben sort kerítünk.
További elnyert pályázati forrásból sor ke-

rül a Vár utca rendbetételére. (2017-ben)
Kialakítottunk a játszótér mellett egy kis-

pályás focipályát, az alapja megvan, sajnos az
idôhiány miatt elmaradt a füvesítés, tavasszal
mindenképpen megcsináljuk.
A konszolidációs alap II. pályázati lehetô-

ségénél (melyre szintén sikeresen pályáz-
tunk) az Ezüsthegyi út folytatása, valamint a
Bajcsy, Bem, Mária, Olga, Búza utcák vízel-
vezetése és járdaépítése lett célként megfo-
galmazva, melyeknek a kivitelezése a jövô
évben (2017-ben) elkezdôdik és befejezô-
dik. Itt szeretném megkérni a Tisztelt Lako-
sokat, hogy az építés ideje alatti forgalom-
elterelés, vagy lezárás miatt ne bosszankod-
janak, gondoljanak arra, hogy a munkálatok
befejeztével megszûnnek a kátyúk. 
Sikeresen pályáztunk a négycsoportos

Bölcsôde építésére. Az intézmény 52 gyer-

mek ellátását szolgálja és 17 új munkahely
le-hetôségét teremti meg. Az elnyert támo-
gatási összeg négyszázmillió Ft. 2017-ben
megkezdôdik és reményeink szerint be is
fejezôdik az építkezés. Ezzel párhuzamosan
kialakításra kerülnek a parkolók, és meg-
épül a hozzá vezetô út is.
A településen elkezdôdött az optikai ká-

belhálózat kiépítése és valószínûleg még az
idei évben be is fejezôdik. Ez óriási javulást
jelent majd az interneten folytatott adatfor-
galom minôségében.  Habár ez nem Önko-
rmányzati beruházásban történik, de az al-
építmények nyomvonalán történô burkolat
felújítások az Önkormányzattal történô
szoros és jó együttmûködésnek az ered-
ménye. 
Az Aura (régi iskola) ügyében többször

konzultáltunk a KLIK-kel, kialakulóban van
egy olyan megoldás melynek révén az épü-
let a XXI. századi követelményeknek meg-
felelôen ismét oktatási célt szolgáló komp-
lexummá fejlôdhet, melynek kapcsán meg-
építésre kerül egy mindenki által régen várt
tornaterem (netán egy rendezvénycsar-
nok).
Az új Óvoda beindítása nem volt teljesen

zökkenômentes. Apróbb hibáktól és hiá-
nyosságoktól eltekintve azt lehet mondani,
hogy mára már zavartalanul üzemel. Ter-
mészetesen a beérkezô visszajelzéseket
megvizsgáljuk, és lehetôségeinkhez mérten
törekszünk a felvetett probléma megoldá-
sára.
A fent említett bölcsôde épületének el-

helyezésénél figyelembe vettük az Óvoda
jövôbeni, további három csoporttal történô
bôvítésének lehetôségét.  
Megválasztásom óta folyamatos tárgyalá-

sokat folytatok a fejlesztésre kijelölt terü-
letek tulajdonosaival annak érdekében,
hogy a régóta húzódó fejlesztések végre
elinduljanak, vagy befejezôdjenek. Már van-
nak részeredmények. Remélem, a követke-

zô év áttörést hoz és ezek a területek is
szerves részét fogják képezni a településnek
és kiveszik a részüket a közös teher-viselés-
bôl.
A Bécsi út melletti lakótársainktól még

egy kis türelmet kérnék, hogy az ottani ál-
datlan állapotokat végre orvosolni tudjuk.
Az idei évben több tárgyalást folytattunk a
Malomdûlô, Budai Tégla, Téglagyári út,
Tücsök utca, és a 024, 027, fejlesztendô
területek szennyvízelvezetésével kapcso-
latos agglomerációs átcsoportosításának
lehetôségérôl és ennek finanszírozásáról. A
problémára a megoldást megtaláltuk, az
érintett szakemberek dolgoznak a kivitelez-
hetôségen. Az átcsoportosítás idôbeli függ-
vénye a munkálatok megkezdése, majd ezt
követôen jöhet a vízelvezetés teljes körû
felújítása, valamint a járda építés.
Hegedûsné Hovánszky Tímea jegyzônk

november 1-én távozott a jegyzôi pozíció-
ból, magánjellegû okból. Ezúttal is köszö-
nöm áldozatos, szakértô, segítô munkáját!
December elsejétôl Dr. Szabó József úr

személyében új jegyzôje van a településnek.
Elhivatottságát és empátia készségét megis-
merve biztos vagyok benne, hogy munkájá-
val és szakértelmével hozzájárul települé-
sünk fejlôdéséhez.
Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy

egy tartalmas év áll mögöttünk. Persze tud-
juk, hogy sok még az elôttünk álló feladat.
Ezért a következô évben is azon dolgozunk,
hogy a 2017. év beszámolója még tartalma-
sabb legyen és egyre több mosolygós elége-
dett, derûs emberrel találkozzunk nap, mint
nap Pilisborosjenô utcáin.

A közelgô ünnepek alkalmából: Áldott,
békés karácsonyi ünnepeket  és egy re-
ményekkel és megvalósulásokkal teli bol-
dog új esztendôt kívánok.

Küller János
Polgármester

Év végi számvetés, ünnepi köszöntô

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak a Szerkesztôség
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Tisztelt Adófizetô Lakosok
Az év során a Kúria vizsgálta Községünk helyi adóren-

deletét és megállapította, hogy az adórendeletünk több pon-
tja megengedôbb, mint azt a Helyi adótörvény lehetôvé teszi,
továbbá a helyi lakosok körében nem tesz különbséget az egy
illetve a több beépített ingatlannal rendelkezô lakótársunk
között. A jelenleg hatályos adórendeletünk szerint a telepü-
lésen lakóhellyel rendelkezô tulajdonos vagy vagyoni értékû
jog jogosultja az összes beépített ingatlanára igénybe vehette
a kedvezményeit. Az építmény adóztatott területének számí-
tásakor a garázs, pinceszinten lévô helységek, kazánház, lod-
zsa, erkély, terasz, tornác csak a 25% volt adó köteles, a ki-
szolgáló épületek adómentesek voltak. Kifogásolta továbbá
az adó mértékét is mivel Önkormányzatunk a rendeletében
építményre vonatkozóan 1.000 Ft/m2, telek esetében viszont
200 Ft/m2 adómérték szerepel (a törvény szerint 1.100 Ft/m2

az építmény és 200 Ft/m2 telek esetében amennyiben most ve-
zetnénk be, egyéb esetben az évek során az inflációval korri-
gált összeget kellene szerepeltetni). A Kúria határozata sze-
rint ez ellenkezik a törvénnyel ezért 2016. 12. 31-i hatállyal a
kifogásolt paragrafusokat megsemmisítette.
Az említett elôzmények miatt a Képviselô Testület kényte-

len volt a 2017-es évre új adórendeletet alkotni. A rendelet
megalkotása során azt az alapelvet tartotta szem elôtt a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság, hogy az adófizetôket tovább ne
szorítsa viszont a befolyt adó mennyisége ne legyen kevesebb.
A megalkotásra kerülô új rendelet a Kúria kifogásainak meg-
feleljen. Az új rendeletben az adóztatott terület számítása
megegyezik a törvényben megengedettel ezáltal az adóztatott
építmény m2-ben számított adó köteles területe minden adó-
fizetô számára növekedni fog. Az adómértékét a Bizottság
nem javasolta a Képviselô Testületnek módosítani.  A minták
amelyekkel a Bizottság számolt jó közelítéssel lefedik a tele-

pülésünk egészét ezért a kapott eredmény megfelel a felállí-
tott követelményeknek. Természetesen ez csak a nagy átlagra
igaz valószínûleg ettôl elôfordulhatnak eltérések extrém eset-
ben.
A több építmény tulajdonnal rendelkezô valamint azok a

vagyoni értékû jog jogosultjai akik az adott ingatlanban nem
rendelkeznek lakóhellyel azoknak az adója az elôzô évekkel
ellentétben sajnos a többszörösére is emelkedhet. A Kúria
határozata egyértelmûen kijelentette, hogy ilyen jellegû ked-
vezmény nem adható.
Az új rendeletben a kedvezmények elsôsorban a lakóhely-

hez kötôdnek de megtartotta az elôzô rendeletbôl a szociáli-
san rászorulók kedvezményeit is. Új elemként került bele egy
általános kedvezmény az építménnyel rendelkezô ingatlanok
esetében ami nem kötôdik a lakóhelyhez.
A hosszas munka eredményeként a Képviselô Testület no-

vemberi ülésén elfogadta a 2017. évi adórendeletet. Ezúton
köszönöm a Bizottság és a Hivatal munkáját a rendelet elké-
szítésében.
Kérünk miden ingatlan tulajdonost, hogy a rendelet vál-

tozásnak megfelelôen a 2017 évi adóbevallását legkésôbb
2017. január 15-ig a Hivatalban leadni szíveskedjenek.
Köszönöm a figyelmüket egyben Áldott Békés Karácsonyt

és Boldog Új Évet Kívánok.
Varga István Csaba

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke

(Kedves Olvasók! Az írásban említett adórendelet meg-
tekinthetô a http://pbjhirmondo.hu/kezdolap elérhetôségen.
A szerk.)

Színvonalas Nemzetiségi Gálán vett
részt a Pilisborosjenôi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat küldöttsége 2016.
11. 6-án Tökölön. A rendezvényt az
Észak-Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége rendezte.
Volt olyan falunkbéli is aki egyéni-

leg, autóval utazott Tökölre, de a több-
ség a helyi Német Önkormányzat által
biztosított autóbuszt vette igénybe.
(Róluk készült a fotó. Plusz egy fô, a
Fotós...)
A buszos utazás lehetôségével éltek

az Ürömi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat küldöttei is így minden hely
foglalt volt az igazán kényelmes, ruti-
nos sofôr által vezetett buszban.
A mûsor elején felszólalt Tarnai Ric-

hárd a Pestmegyei Kormányhivatal ve-
zetôje és Ritter Imre az Észak-Ma-
gyarországi Német Önkormányzatok
Szövetségének Elnöke. Ezután díjakat
adtak át az arra érdemeseknek, majd
színvonalas mûsor vette kezdetét. Ha-
gyományos sváb táncok, kórus elôadá-

sok voltak és egy nagyszerû bigband
(Haraster Dorfmusic) is elôadta mû-
sorát. A táncosokat is ôk kísérték. Ki-
válóan!
A mûsor szünetében  finom sütemé-

nyekkel, minôségi borokkal, üdítôkkel
kínálták a rendezôk a vendégeket.
A mûsor végeztével a nagyszámú

vendég (telt ház volt a tököli sportcsar-
nokban!) jó hangulatban indult haza. A
pilisborosjenôi buszon hazáig a rendez-
vényen történtek adták a témát  beszél-
getéshez.

Windisch László
Fôszerkesztô
Foto: Wéel

G Á L A P R O G R A M
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November elején, az ôszi ünnepkör aktuális program-
ja óvodánkban a Márton napi felvonulás volt, melynek
elôkészületeibe idén is nagy lelkesedéssel vetették bele
magukat a gyerekek.
A projekthét során az óvodások megismerték és dra-

matizálták Szt. Márton legendáját, különbözô techni-
kákkal lámpásokat barkácsoltak, ablakdekorációt és li-
bás képeket, lenyomatokat, montázst készítettek.
A gyerekek egyik legkedveltebb tevékenysége a hét

során a libasütés volt. Az ovisok korán reggel összegyúr-
ták az alapanyagokat, majd a megkelt tésztából liba ala-
kú süteményeket formáztak és ezt sütés után együtt elfo-
gyasztották, illetve egy-egy darabot haza is vihettek, hogy
megoszthassák családtagjaikkal.
A hagyományos felvonulásunkat november 9-én tar-

tottuk. A daloló menetet az új óvoda elôl Jávor Csaba
tangóharmonika kísérettel vezette, majd az óvoda régi
épületének udvarán zárult a programot. Itt a tábortûz
körül ,,Csaba bácsi” tangóharmonika kíséretével énekel-
tek az egybegyûltek. Az estét libazsíros kenyér és forró
tea elfogyasztásával fejeztük be.
A családokkal közös felvonulásunkat sokak munkája

segítette, ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a he-
lyi rendôrnek, tûzoltóknak, polgárôröknek az útvonal
biztosításáért és a biztonságos közlekedés megteremté-
séért.
A projekt lezárásaként óvodánk lelkes felnôtt csapata

élôszereplôs mesejátékot adott elô Lámpás mese címmel
az új épület tornatermében.
A nemzetiségi idôsek napján ismét fellépnek óvodása-

ink közül a nagyok. Német énekeket, mondókákat, nem-
zetiségi táncokat tanulnak, gyakorolnak minden nap. E néhány sor írásakor a csoportok már lázasan készü-

lôdnek az év végi ünnepekre:
A Mikulás december 6-án érkezik hozzánk lovon a me-

zôre, köszöntésére tanulunk magyar és német mondóká-
kat, dalokat, rajzoljuk az albumokat.
A csoportok karácsonyi mûsorokkal kedveskednek sze-

retteiknek, erre az alkalomra a gyerekek már szorgosan ké-
szítik a meghívókat, apró ajándékaikat, gyakorolják az éne-
keket, verseket, körjátékokat.
Minden családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és boldog újesztendôt kívánunk!  
Mészáros Ildikó, Csigéné Abaházi Zsuzsanna

óvodapedagógusok

Óvodai hírek, események, történések
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,,A Mesevölgy Óvodában gyerekru-
ha adomány gyûjtést szerveztek egy
Heves megyei község, Mezôszemere
hátrányos helyzetû családjai részére.
A szülôi közösség nagylelkûségének
köszönhetôen egy kisebb furgont
megtöltô adomány gyûlt össze, me-
lyet október 25-én szállított el Bukta
Lajos, a Mezôszemerei Családsegítô
munkatársa. Az akcióban segédke-
zett Kollár Lajos hegymászó, a Hi-
malája Expedíciók vezetôje, aki szin-
tén mezôszemerei lakos. Köszönet
illeti  Metzlerné Kutvölgyi Eszter
Óvodavezetô Asszonyt a szervezé-
sért és a lelkes szülôket az adakozá-
sért!”

Bukta Orsolya

Az Advent az egyik legkedvesebb, legmeghittebb idô-
szak az óvodás gyermekek életében. Egy zöld óvodás
karácsonyi készülôdésben nem maradhat ki a természet
szeretete, ezt mutatjuk meg a madarak számára készített
karácsonyfával, melyet madáreleséggel díszítünk, így ün-
nepeljük a Madárkarácsonyt.
Februárban a Medve-napot tartjuk a népszokáshoz

igazodva. Az óvodában ilyenkor otthonról hozott plüss
mackókból kiállítást rendezünk.
A tél végét a Farsang zárja le, amikor vidám jelme-

zekkel, hangos énekléssel ,,elkergetjük a telet”. A mûve-
lôdési házban a két óvodaépületbe járó gyermekek közö-

sen ünneplik a farsangot. Különbözô állomáshelyeken vár-
ják az óvodapedagógusok az óvodásokat, ahol kézmûves
vagy ügyességi feladatokkal lehet pecsétet szerezniük. A
kis lapokon, menetleveleken összegyûjtött pecsétekért a
gyermekek zsákbamacskát húzhatnak. A farsangi progra-
munkat évek óta a Mosolybirodalom Alapítvány teszi szí-
nesebbé arcfestéssel és bohócmûsorral.

A nagy lelkesedés miatt a farsangi mulatságot és a jel-
mezbe való öltözést csoportonként is megtartjuk, mindkét
rendezvényen kitáncoljuk magunkat.

Bognár Judit óvodapedagógus

Óvodai elôzetes a közeljövô eseményeirôl, ünnepeirôl

Ruhagyûjtés

A nyár eleje óta – eleinte kisebb volumenben – folyik a Telekom optikai hírközlési kábel rendszerének kiépítése,
szerelése Pilisborosjenôn. Az évvége felé közeledve felgyorsultak a munkálatok. Sok helyen járdát, utat kellett
bontani, átvágni. Ezekre a felbontásokra a kábelek földalatti vezetése miatt volt szükség. A kivitelezô a felbon-
tott járdákat több helyen térburkolóval építi újjá, vagy ahol ilyen volt már ott helyreállítják az eredeti állapotot.
Ahol légkábellel van megoldva a kábelezés, ott nem bontanak fel semmit.
Sok helyütt már  a házi  bekötések is elô vannak készítve az oszlopokon.
Szakemberek szerint óriási internet és  IPTV minôség javulás, gyorsaság növekedés várható a rendszer beindulása
után. Úgy tudom, a szakaszok elkészültével, ahol lehetséges üzembe lesz helyezve a rendszer.

Windisch László
Fôszerkesztô

So
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Tisztelt Pilisborosjenôi  Lakosok!
Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képvi-

selô Testülete a Kormányhivatal és a Kúria dön-
tése értelmében, a 2016. évi adórendeletet mó-
dosította, és 2017. január 1. napjával új adóren-
deletet alkotott. 
A Kúria döntése az adott kedvezményeink

mértékét, és feltételrendszerét kifogásolta, to-
vábbá azt, hogy különféle területkedvezmények
a törvényi elôírásokhoz képest a helyi rendele-
tünkben sokkal megengedôbb volt (pince,
terasz, garázs, stb.), ezeket módosítani kellett a
jogszabályi elôírásoknak megfelelôen.
Sajnálatos módon a fentiek miatt a lakosoknak

2017. évre vonatkozóan új bevallást kell benyúj-
taniuk, abban az esetben is, ha nem volt semmi-
lyen változásuk az elôzô évekhez képest. Erre
vonatkozóan az alábbi jogszabály is felhívja a
figyelmet:
A 2003. évi XCII. tv. (Az adózás rendjérôl szó-

ló törvény) 125. § (6a) bek. szerint: ,,A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Htv.) 1/A. §-ában, II. Fejezetében és III. Fe-
jezet 1. pontjában szabályozott adók esetében
az önkormányzati adóhatóság az adózó beval-
lását a közhiteles nyilvántartások, továbbá e tör-
vény 3. számú melléklet G.) 1. pontjában sze-
replô adatszolgáltatásból tudomására jutó ada-
tokkal hivatalból kijavíthatja, kiegészítheti, vagy
ha az adózó az adóbevallását nem nyújtja be, úgy
az adóhatóság az adót az e paragrafusban szabá-
lyozottak szerint az adózó bevallásának hiányá-
ban is kivetheti (a továbbiakban: adóhatósági
adómegállapítás). Az adóhatósági adómegálla-
pítás az adózót a bevallási kötelezettsége alól
nem menti fel.”
A 2016. decemberi Hírmondóban mellékelt

adóbevallási nyomtatványokat kérjük, 2017. ja-
nuár 16. napjáig a Polgármesteri Hivatalba kitöl-
tött állapotban eljuttatni szíveskedjenek.
Kérjük Tisztelt Lakosaink szíves együttmûkö-

dését és megértését.
Küller János sk.
polgármester

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendôt kívánnak mindenkinek
a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai: 

Ludasi Éva szolgálatvezetô és Bíró Éva családgondozó

Módosítás
Szerdai napon új rendelési
idôpont van a pilisborosjenôi
Egészségházban!
15-18 h-ig várják a betegeket!
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A fûtési szezonnal 
kapcsolatos feladatok
Megkezdôdött a fûtési szezon és ezzel egy idôben sajnála-

tos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses ese-
tek, naponta riasztják a tûzoltókat robbanások és szén-mono-
xid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelû ese-
mények többsége kellô odafigyeléssel és felkészüléssel meg-
elôzhetô lenne.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelô-, fûtô-, és

egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen hasz-
nálatára, a karbantartás és ellenôrzés hiányára, vagy a helyi-
ségek nem megfelelô szellôztetésére vezethetô vissza. Éppen
ezért különös jelentôsége van a kémények rendszeres elle-
nôrzésének. A nehezen észlelhetô színtelen és szagtalan
szén-monoxid ugyanis jellemzôen a tüzelôberendezésen vagy
a nem megfelelôen mûködô kéménybôl áramlik vissza a he-
lyiség légterébe. Kerülhet mérgezô gáz a lakótérbe nem kel-
lôen tömített kályhából, kandallóból, füstcsôbôl, kazánból,
vagy az elszennyezôdött fürdôszobai ,,átfolyós” vízmelegítô-
bôl is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú

tüzelô, fûtô berendezést használjunk, ezt szakembernek kell
beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát elôírt idôsza-
konként – gázüzemû berendezés esetén két évente, szilárd és
olajtüzelésû berendezés esetén évente – ellenôriztessük. A
gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltas-
suk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelô készülék
használata, egy megfelelô eszköz életet menthet. Ezek azon-
ban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizs-
gálatot!
Az égéstermék-elvezetôkkel, kéményekkel, azok idôsza-

kos ellenôrzésével kapcsolatos kérdésekkel a kéményseprô-
ket a 1818-as kormányzati ügyfélvonali telefonszámon a 9.1.
melléken érhetik el.
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és párael-

szívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztô képességû
nyílászárók beépítése esetén. Lehetôség szerint használjunk
a lakószobában légbevezetôt, a vizes helységekben (WC,
fürdôszoba, konyha) légelvezetôt, így biztosítható garantál-
tan a megfelelô mennyiségû és minôségû levegô.
A kazánnal, fôként vegyes tüzelésû kazánnal felszerelt

ingatlanban a kémények ellenôrzése mellett érdemes átvizs-
gáltatni magát a berendezést is (vízkôlerakódás, biztonsági
szelep mûködôképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes
tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl
ügyelni kell a tüzelôanyag tárolására is, biztosítsuk a meg-
felelô távolságot a tüzelô, fûtô berendezés és az éghetô anyag
között. A kazán közelében felhalmozott éghetô anyagokat
távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem mûvele-

tirányítási központját a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó szá-
mon!

FIGYELEM!
Ügyeljünk arra, hogy vegyestüzelésû kályhában csak a

szabályosan  eltüzelhetô anyagokat égessük el! A környezet
szennyezésén kívül komoly,  gyógyíthatatlan betegségeket is
elôidézhet (emberben, állatban egyaránt!) a falu légterébe
jutó mérgezô anyag.
Semmiképpen se tüzeljünk el rétegelt lemezt, pozdorját,

lakkozott, kezelt faanyagokat, PET palackokat, mûanyag,
gumi hulladékot, nikecellt és hasonló szigetelôanyagokat,
háztartási szemetet. Egyszerûbben, rövidebben fogalmazva:
száraz, hasított keményfával melegítsük otthonunkat! Ez
lehet, hogy némileg megdrágítja a meleg elôállítását, de a
fentebb leírt károkat sem idézzük elô és a gáznál talán még
így is olcsóbban fûthetünk. (A szerk)

TÁJÉKOZTATÁS 
A LAKOSSÁG SZÁMÁRA!
A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét arra,

hogy az alkalmazásában tevékenykedô kéményseprôk nem
kérnek, és nem vesznek át készpénzt az ügyféltôl, erre nincs
jogosultságuk.
Pest megyében egy közszolgáltató van, Törökbálinton.
Sormunkában természetes személy tulajdonában lévô

ingatlanok vonatkozásában külön megrendelés nélkül, a szi-
lárdtüzelésû berendezésekhez csatlakoztatott égéstermék-
elvezetôket évente 1 alkalommal, gáz és zárt égésterû tüzelô
berendezésekhez csatlakoztatott égéstermék-elvezetôket 2
évente 1 alkalommal ellenôrzik. A kémények felülvizsgálata
4 évente kerül elvégzésre.
Az új szabályozással életbe lépett új típusú kéményseprés

legfontosabb újdonsága, hogy a sormunka keretén belül
elvégzett kéményellenôrzés, – amennyiben azt az elsô két idô-
pont valamelyikében sikerül elvégezni – ingyenes, a termé-
szetes személy tulajdonában lévô ingatlanok vonatkozá-sában. 
Amennyiben sormunka keretén belül a kéményseprést

nem sikerül elvégezni, úgy azt az ingatlan tulajdonosá-
nak/használójának megrendelésére díj ellenében kell elvé-
gezni. Az ellenértékét pedig kizárólag számviteli bizonylat
ellenében, vagy sárga csekken, átutalással lehet megfizetni.
A katasztrófavédelem állományába tartozó kéménysep-

rôt egyértelmûen azonosítja munkaruhája és a szolgálati iga-
zolványa. Fontos, hogy az állampolgárok kérjék el a hoz-
zájuk érkezô szakembertôl az igazolványt és ellenôrizzék
személyazonosságát. A kéményseprôk feladatuk végeztével
a munkavégzésüket igazoló tanúsítvány kivonati példánya
részeként számviteli bizonylatot és az ügyfél kérésére sárga
csekket nyújtanak át. Semmilyen más fizetési módra nincs
lehetôség.

A BM OKF, Gazdasági Ellátó Központ, Kéményseprô-
ipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Pest Megyei Ügyfélszol-
gálatának elérhetôsége:

Cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. (Törökbálint,
Depó Tûzoltó Örs udvara)
Telefon: 1818 (9,1-es menüpont)
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje: Hétfô: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 14.00
Szerda: 8.00 - 14.00
Csütörtök: 8.00 - 14.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A Rózsa utca 2016. december 1–31. között útburkolati
munkálatok miatt teljes hosszában lezárásra kerül.
Tisztelettel: 

Küller János polgármester

Keresünk könnyû, tiszta munkára
betanított munkást, valamint

mûanyag fröccsöntô gép kezelésére 
hozzáértô szakembert.

Kiemelkedô jó munkakörülmények.
Pal-Plast Zrt. 06 30 291-2152  

palplastzrt@gmail.hu
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Ter mény, állateledel, mirelit, díszhal-
eledel, kulcs má so lás, termelôi bor,

Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)
Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18

Kedd: 8-12 14-18
Szerda: 14–18
Csütörtök: 8–12 14–18
Péntek: 14–18
Szom bat: 8–13

Utánfutó bérelhetô 250-Ft/órától
3 óra a minimális bérlési idö

Ál lat or vo si 
és ho me o pá ti ás 

ren de lô
Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

ál lat or vos
Cí münk: Soly már, Terstyánszky u. 23. 
Pilisvörösvár u. 17. (sa rok épü let)

Dr. Mol nár At ti la
Tel:  06-30-984-6692  06-26-360-919

(ren de lé si idô ben)

Ifj. Dr. Mol nár At ti la
Tel: 06-30-964-2160

Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
la bor vizs gá la tok, se bé sze ti mû té tek, ve -
szé lyes ál la tok gyógy szer be lö vé se, ku -

tya koz me ti ka

REN DE LÉ SI IDÔ: 
hét fô, pén tek: 17-19, kedd, csü tör tök:

14-19, szom bat: 9-12
Egyéb idô pont ok ban ügye let: 

06-30-964-2160

Asz ta los mun kák, 
bútortervezés, -készítés 
és -ja ví tás, res ta u rá lás

06 30/274-6730 
www.fanyuvo.5mp.eu 

Esküvôk és egyéb rendezvények
dekorálása,virágkötészet, fotózás,

videókészítés

06 - 31 782 4241    
www.kisnoraenterior.wix.com/dekor

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 
MA GÁN REN DE LÉS

Pilisborosjenôn, az Egész ség ház ban
Hét fô, szer da 8-10-ig, 
kedd-csüt:16-18-ig.

Te l. be je lent ke zés: 0620 322 6776
dr. Csányi Már ta

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

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)
2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitva tartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 
Szombat: 10–12h
IGÉNY ESETÉN 

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

Fodrász 
házhoz megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

Szolgáltatások: Szárítás,
frizurakészítés, vasalás, vágás, fes-
tés, melír, dupla melír, dauer, alkal-

mi konty
Egész nap hívható vagyok!

Vinczéné Braun Szandra
06-70-623-4449

Házhoz hívás: Hétfôtôl péntekig:
08–21 óráig

Szombaton: 8–17 óráig

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt. Nyomás: Reprota Kft.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ZÖLD SÉG-GYÜ MÖLCS BOLT
NNaa  ppoonn  ttaa  ffrriissss  áárruu!!

AA  PPiill iissbboorroossjjeennôô,,   BBuu  ddaaii   úútt   5566..   sszz ..   aallaatt   tt ii   PPooss  ttáávvaall   sszzeemmbbeenn
NNyyiittvvaa::   0077––1177  óórrááiigg  ••  VVaassáárrnnaapp,,   hhéétt ffôônn  zzáárrvvaa!!

TTeelleeffoonn::   0066--2266--333366--339977
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ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz
Sóder, homok, cement, mész,

zsalukô, Hôszig. rendszerek, kon-
téner-rendelés, Gépi 

földmunka, hulladékátvétel, 
Termôföld kiszállítással

T R U N K
Elérhetôségek:

+36-30-9342-838, 
+36-30-944-5678
+36-30-421-0548

Telefon/Fax: 06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb 

asztalosmunkák kivitelezését:
06-26-336-260

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

F Ö L DM É R É S
•épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

burkolás, villanyszerelés,
külsô szigetelés (dryvi-
tozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

Telefon: 06-70-639-4031
e-mail:

pfeifferbaubt@gmail.com

Egyedi, különleges kerti pavilon

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 
SZALAI PÉTER

építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô
Pilisborojenô Templom utca 2.

Irodai telefonszám:  (26) 336-198 •  Mobil telefon:(30) 9520-015
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