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Kedves Pilisi Polgárok!
2010. október 3-án véget ér a 2006-2010. közötti választási ciklus. Ezért ebben a cikkben néhány 
mondatban szeretném Önöket tájékoztatni az elmúlt 4 év eseményeiről, - természetesen a hely szűkössége 
miatt minden eseményre és témára nem tudok kitérni.
A 2006. évi őszi választások után megalakult Képviselő-testület megvizsgálta és felmérte azokat a 
feladatokat, amelyeket ebben a ciklusban kívánt végrehajtani, hiszen Pilis akkor már egy éve város volt, a 
„várossá” fejlesztése volt a feladat. Meg kellett oldani a település kötelező feladatainak biztonságos 
ellátását és több olyan önként vállalt feladat működtetését is, mint pl. a szakorvosi rendelések. Az egyik 
legfontosabb fejlesztés az utak rendbetétele, de fontos feladat volt az oktatás, az egészségügy 
működőképességének biztosítása és fejlesztése is. 
Sajnos már akkor látható volt és bizony ez be is igazolódott, hogy az Állam által az önkormányzatok 
részére juttatott források igen szűkösek lesznek, ami azt jelentette, hogy sok esetben még az előző év 

szintjét sem érte el a következő évi támogatás. Ezért is kiemelten kezelte az Önkormányzat, hogy minél több pályázaton 
induljon a város, és ezzel a hiányzó pénzeket pótolni tudja. 2006. és 2010. között Pilis városa 37 különböző pályázaton indult. 
Ezek között volt olyan, amely néhány százezer forintos- és volt olyan, amely több millió forintos támogatást nyújtott. Ezek 
közül 18 pályázat volt sikeres, egy pályázat elbírálása még folyamatban van. A  nyertes pályázatokkal több, mint 737 millió 
forint támogatáshoz jutott Pilis városa. 
Az elmúlt négy év legfontosabb feladata az úthálózat felújítása volt, hiszen a település útjai rendkívül rossz állapotban voltak. 
A közel 75 km-nyi útból 40 km-nél több volt a földút és a meglévő szilárdburkolatú utak minősége is rossz állapotú volt. 
Viszonylag hosszú előkészítő munka előzte meg az építést, hiszen az erre szükséges pénzeszközök biztosítása nagyon komoly 
feladat volt, valamint a megfelelő terveket is el kellett készíteni. 
Aktívan figyeltük az útépítésekre kiírt pályázatokat és reménykedtünk abban, hogy ehhez a nagyszabású munkához 
komolyabb pályázati pénzekhez is hozzá tudunk jutni. Sajnos ez nem így lett, mert ilyen nagymennyiségű út felújítására 
szolgáló pályázat nem volt. Igyekeztünk viszont az útfelújításokra és építésekre kiírt pályázatokon indulni. A négy beadott 
pályázatunkból hármat forrás hiányra hivatkozva elutasítottak, egy pályázatunk nyert, amely aszfalt utak felújítására 16 
millió forint támogatást nyújtott. Ebből készült el a Harang-, Táncsics M.-, Széchenyi-, Huba- és a Nyáry Pál utca útburkolata. 
Láthattuk, hogy ez a néhány felújított utca a felújításra váró utcáknak csak a töredéke, ezért a város vezetése folyamatosan 
kutatta és kereste a felújítás megvalósulásának minden lehetőségét. 2008. évben az Önkormányzat kötvény kibocsátásával 
teremtette meg az útfelújítás és más beruházások önerejének forrásait. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után 2009. 
tavaszán kezdődtek meg a munkálatok, amelyek 2009. őszére befejeződtek. Így több mint 53 km út kapott új 
aszfaltburkolatot. 
Az elmúlt évben nem csak a közúti közlekedésben történt előrelépés, hanem a vasúti közlekedésben is, hiszen felújításra 
került a pilisi vasútállomás vágányhálózata és peronrendszere, valamint megépült gyalogos aluljáró is, amely sokkal 
biztonságosabb és kényelmesebb vasúti közlekedést tesz lehetővé. A Vasútállomás mellé az Önkormányzat által nyert 
pályázat alapján megépítésre került egy 50 és egy 40 gépkocsi befogadására alkalmas parkoló, valamint 50 kerékpár 
helyezhető el a fedett kerékpártárolóban.
Szintén fontos feladata a városnak az oktatási intézmények működtetése. Ennek egyik fontos része volt a Rákóczi úti óvoda 
újjáépítése. A régi épületeket teljesen felújítottuk és több új helyiség, köztük egy új tornaterem szolgálja az óvodások jobb és 
kényelmesebb ellátását. 
A piactéri iskola homlokzatát teljes egészében felújítottuk, hőszigetelő burkolatot kapott, valamint a földszinti szárny ablakait 
is kicseréltük. Felújításra került az emeletes iskola tetőszerkezete, valamint a Dózsa György úti épület tetőszerkezete is. Új 
tantermek lettek kialakítva a Széchenyi úti iskolában. Felújításra és kicserélésre kerültek az óvodák és iskolák 
konyhatechnológiai berendezései és a vizes blokkok egy része is. 
Komoly gondot jelent Pilis várossá válása óta a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése, hiszen a környező települések 
bölcsödéi már nem fogadják a pilisi gyerekeket. Ezért megtervezésre kerül egy új gyermeklétesítmény, amely egy két 
csoportos bölcsödét és egy hét csoportos óvodát foglal magában. Ezek a tervek úgy készültek, hogy amelyik intézményre 
előbb lehet pályázni, akkor arra nyújtjuk be, mert a Kávai úti óvoda helyett is nagy szükség lenne egy új óvodára, valamint 
bölcsödét is kell építenünk. 2009-ben a bölcsőde megvalósítására nyílt lehetőség, egy Európai Unió által finanszírozott 
pályázat révén. Jelenleg az engedélyeztetési és közbeszerzési eljárások vannak folyamatban, előre láthatólag az építkezés 
2011. évben kezdődik, és 2012. évben vehetik birtokba az bölcsődés korú gyermekek az intézményt.
Több pályázatot is sikerült nyerni az oktatási intézmények számára. Az egyik legjelentősebb pályázat volt a kompetencia 
alapú oktatás fejlesztése, melyre több mint 80 millió forint áll a rendelkezésre. 
A régi orvosi rendelővel bizony sok gond volt. Kicsi, zsúfolt várók, a mai kor feltételének már nem megfelelő rendelő, 
gépészeti, fűtési problémák és sorolhatnám a gondokat. Ezekre is megoldást kellett keresnünk. A sok variáció közül végül 
sikerült egy olyat választanunk, amely hosszú időre megoldja az orvosi rendelők elhelyezésének feladatát. 2010. nyarán 
elkészült a Szent István parkban az új orvosi rendelő, amelyben minden egészségügyi szolgáltatást egy épületben el tudunk 
helyezni. Ebben az épületben minden orvosnak külön rendelője lesz. Biztosított a labor és a szakrendelések elhelyezése is, 
valamint a védőnők és az orvosi ügyelet korszerű elhelyezése is. Az új orvosi rendelő megnyitása a folyamatban lévő 
szakhatósági engedélyek megérkezése után várható, valószínűleg még ez év őszén.
Az Önkormányzat nem könnyű anyagi helyzete ellenére is sikerült megtartanunk a szakrendelések többségét, amelyek 
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költségét teljes egészében a város fedezi, hiszen erre sem állami, sem OEP támogatást nem kapunk. 
Régi vágyát tudtuk teljesíteni Pilis lakosságának azzal, hogy a Gerje forrásvidék felújítására benyújtott pályázatunk is pozitív 
elbírálásban részesült. 2009. őszén több mint 40 millió forintos beruházás keretében megtörtént az ott lévő tavak kotrása, a 
régi műtárgyak helyreállítása, növényzet cseréje, őshonos fák telepítése, tanösvény létesítése és több eső ellen védő kis ház 
építése is. 
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy még nagyon sok feladat van hátra és nem tudtunk ez alatt a négy év alatt mindent 
megoldani. Tőlünk független okok miatt, sajnos nem valósult meg a 4. sz. főút Pilist elkerülő szakasza, szintén nem készült el 
a 4606. sz. út felújítása sem. Megoldásra vár a város csapadékvíz elvezető rendszerének megvalósítása is, bár nagyon sok 
helyen elkészült és készül a szikkasztó árokrendszer, de a végleges megoldást a már elkészült tervek megvalósítása hozná. 
Továbbra is gondot jelent Pilisen, hogy kevés a munkalehetőség és az is, hogy a Budapesten dolgozó pilisieket jobban sújtja a 
gazdasági válság hatása, mert előbb elküldik a munkahelyekről a vidékieket, mint a fővárosban élőket. A munkahelyek 
létesítésének egyik lehetősége az ipari területek kijelölése. Ebben az irányban is komoly lépéseket tettünk az elmúlt négy év 
folyamán, mert a rendezési terv módosításával két nagy ipari terület kijelölése történt meg, és így megteremtettük a 
lehetőséget annak, hogy munkahelyet teremtő ipar létesülhessen Pilisen.  

Az eddig leírtakból is látható, hogy milyen sok minden történt az elmúlt négy évben és bizony nagyon sok kisebb beruházásról 
és fejlesztésről a hely hiánya miatt nem tudtam most beszámolni, csak néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: a Trianoni 
Emlékmű, Tesco, játszótér felújítása, Idősek Napközi Otthonának felújítása, járdaépítés, stb.  

Végül szeretném megköszönni Önöknek, tisztelt Pilisi Polgárok, azt a türelmet, megértést, amellyel segítették az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkáját. 

Köszönöm azt a megtisztelő bizalmat, jó szándékú kritikát, amellyel a polgármesteri munkámat segítették. 
Ez év október 3-án új választások lesznek, az Önök szavazata dönt majd arról, hogy milyen összetételű lesz az új a Képviselő-
testület és ki lesz a város új polgármestere. Ez a város és minden polgára részére fontos. 
Kérem Önöket, éljenek a választás állampolgári jogával és minél többen menjenek el 2010. október 3-án szavazni. 
                                                                                        Szabó Márton  polgármester   Tisztelettel: 

Esély (sansz) (Békés Megyei Hírlap)

Lédeczi Dénes,
 plébános

Tisztelettel köszönöm mindazok segítségét és református fiatalok is eljöttek. A táborban - a váci 
támogatását, akik részt vállaltak a Dél-dunamenti egyházmegye ifjúsági pasztorációs tervéhez igazodva - a 
ifjúsági tábor résztvevőinek befogadásában és kapcsolataink (kifelé, befelé, felfelé) témáját mélyítettük 
vendéglátásában. Kb. 70 fiatal vett részt a táborunkban el, előadások, tanúságtételek, egyéni és közös imák, 
(Gyál, Dunaharaszti, Üllő, Vecsés, Monor, Inárcs, játékos programok keretében. A régiónk ifjúsági 
Újhartyán, Alsónémedi, Csévharaszt, Albertirsa, programja a tanévben 4 alkalommal nyújt lehetőséget 
Nyáregyháza, Pilis r.k. egyházközségeiből). Külön hasonló gondolkodású és érdeklődésű fiatalokkal való 
öröm volt, hogy július 31-én, szombaton ökumenikus találkozásra 1 napos találkozók alkalmával. 
sport-és lelki napot tarthattunk, amire a baptista és a  

Kedves Pilisiek! Nagyon fontosnak tartjuk továbbá a szülők felvilágosítását saját 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy szülők és szakértők összefogásával és gyermekeik jogairól. Következő rendezvényünket 2010. 
megalakult egy csoport, mely segíti azokat a pilisi gyermekeket augusztus 14-én a „Gerje tájvédelmi körzetben” tartottuk, 
és szüleiket, akik tanulási zavarokkal küzdenek, akik gyermekprogramokkal színesítve. A tanulási zavar, a 
tehetségesebbek az átlagnál vagy táplálékallergiában táplálékallergia nem válogat! Bármelyikünk gyermeke, unokája 
szenvednek. Tapasztalatunk szerint sajnos sok fontos szenvedhet ezektől a problémáktól. Fejlesztéssel, diétával 
információ nem jut el az érintett szülőkhöz, mely azonban jól kezelhetőek, szinten tarthatóak. Szeptembertől 
megkönnyítené az életüket. Első előadásunkat 2010.06.19-én további előadásokat tartunk, melyekről szórólapokon és 
tartottuk az evangélikus gyülekezeti teremben, ahol a plakátokon tájékoztatjuk Önöket. Köszönjük a Pilisi 
megjelentek általános felvilágosítást hallhattak a szakem- Evangélikus Egyháznak, hogy felmérve a kezdeményezés 
berektől olvasási zavar (dislexia), írás zavar (disgráfia), fontosságát első előadásunknak helyet adtak.
számolási zavar (diskalkulia) és a táplálékallergia tüneteiről; a Keressen bennünket, hogy segíthessünk! 
szükséges vizsgálatok folyamatáról, a tanulási zavarnál a 
fejlesztés, táplálékallergiánál pedig a diéta fontosságáról. 

Fehérváriné Velki Mária (06-70-7728-857, velki73@freemail.hu)

Polgármester jelöltek:

FIDESZ  Szabó Márton Elemér

MSZP  Csikós János Ádám

JOBBIK Gajdosné Nagy Tímea
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Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2721 Pilis, Kossuth L. polgármesteri hivatalban. 
út 47.) jegyzője, mint a pilisi Helyi Választási Iroda vezetője megállapítja, hogy A választási szervek:
Pilis városában az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2010. szeptember 17-én 
mandátumok száma: 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás 16.00 óráig lehet bejelenteni. 
mandátum. A választási kampány:
Pilis városában az egyéni választókerületek száma: 8 db. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 
Az egyéni választókerületekhez az alábbi szavazókörök tartoznak: névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint 
01. TEVK: 001. számú szavazókör (szavazókör címe: Gubányi Károly lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, 
Általános Iskola 2721 Pilis, Széchenyi u. 28.) azonos feltételek mellett, 2010. szeptember 13-át követően adja ki. 
02. TEVK: 002. számú szavazókör (szavazókör címe: Óvodai Intézmény 2721 A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a 
Pilis, Attila u. 8.) jelölt, jelölő szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követően adja át.   
03. TEVK: 003. számú szavazókör (szavazókör címe: Óvodai Intézmény 2721 A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. szeptember 18-tól szeptember 
Pilis, Rákóczi u. 42.) 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen 
04. TEVK: 004. számú szavazókör (szavazókör címe: Móricz Zsigmond közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetéseit.  
Közösségi Ház 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart, kampányt folytatni 
05. TEVK: 005. számú szavazókör (szavazókör címe: Gubányi Károly 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos. 
Általános Iskola 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 33.) A jelölés
06. TEVK: 006. számú szavazókör (szavazókör címe: Gubányi Károly Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet. A jelöltet legkésőbb 
Általános Iskola 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30.) 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási 
07. TEVK: 007. számú szavazókör (szavazókör címe: Óvodai Intézmény 2721 Bizottságnál. A kompenzációs listát, valamint az azon szereplő jelölteket 
Pilis, Kávai u. 19.) legkésőbb 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.  
08. TEVK: 008. számú szavazókör (szavazókör címe: volt Autós bolt 2721 Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, 
Pilis, Erzsébet u. 1.) legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, melyik 
009. számú szavazókör (szavazókör címe: Gubányi Károly Általános Iskola jelölést fogadja el. 
2721 Pilis, Szabadság tér 1.) Az egyéni képviselő, vagy polgármester jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-

án 16.00 óráig, kompenzációs listát, valamint az azon szereplő jelölteket Pilis Város jegyzője felhívja a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a 
legkésőbb 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi központi jogszabályok módosulása következtében jelentős változásokat kellett 
Választási Bizottságnál.  végrehajtani az egyes választókerületek területi kialakításában, pontosabban az 
A polgármesterjelölt, egyéni képviselőjelölt bejelentéséhez szükséges egyes választókerületekhez tartozó utcák besorolásában. A korábbi választások 
formanyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu oldalról. során, miután Pilis város lakossága meghaladta a 10.000. főt, vegyes választási 
Egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében szükséges ajánlások száma:rendszert kellett működtetni, az egyéni választókerületekből 10, kompenzációs 
01. TEVK: min.: 11 db, 02. TEVK: min.: 12 db, 03. TEVK: min.: 11 db, 04. listán 7 megszerezhető képviselői mandátummal.
TEVK: min.: 12 db, 05. TEVK: min.. 12 db, 06. TEVK: min.: 12 db, 07. TEVK: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
min.: 12 db, 08. TEVK: min.: 13 db, Polgármesterjelölt esetében legalább 300 db évi L. törvény a 2010. június 14. napján megjelent Magyar Közlönyben került 
ajánlás szükséges. kihirdetésre, ennek megfelelően a helyi választási iroda vezetőjének, a település 
Azon jelölő szervezetek állíthatnak kompenzációs listát, amelyek Pilis egyéni választókerületeinek számát, sorszámát és területét 2010. július 14. 
városában 5 egyéni választókerületben jelöltet állítottak. napjáig kellett határozatában megállapítania. 

A 2010. évi L. törvénynek megfelelően, Pilis városában továbbra is vegyes A szavazás módja
választási rendszer alapján kerülnek kiosztásra a képviselői mandátumok, Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először 
viszont a 10 egyéni választókerületet 8 egyéni választókerületre kellett megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a 
csökkenteni. A kompenzációs listákról megszerezhető mandátumok száma 7 névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, 
–ről 3-ra változott. A kialakított új egyéni választókerületi besorolásban, a érvényes igazolványok alkalmasak:
választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény 9. §-a alatt - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske 
rögzített alapelv szerint: választókerületenként a lakosság száma megközelítően formátumú) vagy
azonosnak tekinthető. - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy 2001. 

január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és Pilis Város jegyzője felhívja a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, az egyéni 
mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). A választókerületek számának csökkentése következtében, a korábbi 
választópolgár, ha a szavazásának nincsen akadálya, a szavazatszámláló választókerületi határok jelentős módosuláson estek át. Megszűnt az Erdőszöv 
bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat a Zrt-nél működő szavazóköri helyiség, az ott szavazó választópolgárok egy része 
választópolgár jelenlétében lebélyegzik. A válasz-tópolgárnak a névjegyzéket, a az Óvodai Intézménynek a 2721 Pilis, Attila u. 8. számú telephelyénél, illetve 
szavazólapok átvételekor alá kell írnia.másik része az Óvodai Intézménynek a 2721 Pilis, Rákóczi u. 42. számú 
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett székhelyénél lévő szavazóköri szavazóhelyiségében fog szavazni. 
körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként A Helyi Választási Iroda vezetője nyomatékosan kéri a választópolgárokat, hogy 
nem vehető figyelembe.a 2010. augusztus 16. és 2010. augusztus 19. napja között kézhez kapott 
Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyezni, és a borítékot a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt tekintsék át, ugyanis az 
szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni.tartalmazza, hogy a 2010. évi helyhatósági választásoktól kezdődően melyik 

szavazóköri szavazóhelyiségben lehet szavazniuk.     2) A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása:
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, akiAz egyéni választókerületek területi beosztása az alábbi helyeken tekinthetők 
- a jogszabályban megjelölt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez meg: 
tartozását nyilatkozatával 2010. július 15. napján 16.00 óráig vállalta,- Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2721 Pilis, Kossuth L. 
- 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,u. 47.) hirdetőtábláján, 
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán - Pilis Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.pilis.hu). 
választójoggal rendelkezik és szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.- Pilis Város Helyi Választási Irodájának székhelyén (cím: Pilis Város 
A választópolgár a kisebbségi választásokon csak akkor szavazhat, és csak akkor Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.) 
lehet jelölt, ha – kérelmére – a jegyző 2010. július 15. napján 16.00 óráig felvette hivatali és ügyfélfogadási időben.
a kisebbségi választói jegyzékbe!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy 
kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők nem közhasznú – társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét 
választási eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség 
4/2010.(VII.16.) KIM rendelete alapján, a legfontosabb határidők a következők: képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.
(a jogszabály teljes szövege megtekinthető a www.valasztas.hu  oldalon) Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő 
1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétől függetlenül – bármely 
A választójogosultság nyilvántartása: településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen jelöltként történő 
Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-én 16.00 nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor 
óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy legkésőbb 2010. szeptember települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére.
28-án megérkezzen a helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2010. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja az adott kisebbség képviseletét, 
október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni. ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét, ismeri az adott kisebbségi közösség 
A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekinthető meg a kultúráját és hagyományait, korábban volt-e más kisebbség kisebbségi 

Tisztelt Választópolgárok!



Csapó Attila, 
Gerje-Forrás Kht

A 2010. áprilisi szám 6. oldalán olvasható Árpádsávos zászló – 
Nemzeti kincsünk c. cikkben tévesen jelent meg a következő mondat: 
„A másik oldalon a Regia langea látható, …”. Helyesen: „A másik 
oldalon a Regis landgea látható,…”.  Az elírásért elnézést kérünk.

szerk.

Kiigazítás

5. oldalXVI. évf. 4.sz. Hírnök
önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője. Pálinkásné Zentai Beatrix (elnökh.) 2721. Pilis, Rákóczi út 10.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti. Burger Mihályné 2721. Pilis, Temető u. 12.

Váncsa Józsefné 2721. Pilis, Bocskai u. 20.A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és 
Sedró Károlyné 2721. Pilis, Akácfa u. 20.etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi 

Jegyzőkönyvvezető: Gulyás Zsoltné köztisztviselőCXIV. törvény alapján:
„5.§ A választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói 5. számú szavazókör: Gubányi Károly Általános Iskola
jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzése Szavazókör címe: 2721. Pilis, Dózsa György út 33.
napján eléri a 30-at.” Választott tagok:
Pilis városában 2010. július 15-e napján 16.00 óráig 88 fő választópolgár kérte a Zöldi Jánosné (elnök) 2721. Pilis, Árpád u. 19.
cigány kisebbségi, 64 fő választópolgár a szlovák kisebbségi választói Lenthár Rózsa (elnökh.) 2721. Pilis, Dózsa Gy. út. 34.
jegyzékbe való felvételét. Kisvári Károlyné 2721. Pilis, Gerje u. 1.
A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény alapján: Jegyzőkönyvvezető: Horváth Istvánné köztisztviselő
„115./C.§ A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását, a 6. számú szavazókör: Gubányi Károly Általános Iskola
szavazást megelőző 55. napig kell kitűzni. A választás megtartását nem Szavazókör címe: 2721. Pilis, Kossuth Lajos út. 30.
akadályozza, ha a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok Választott tagok:
száma a választás kitűzését követően 30 alá csökken.” Krizsán Jánosné (elnök) 2721. Pilis, Jókai u. 37.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára Lencsés Györgyné (elnökh.) 2721. Pilis, Jókai u. 05.
kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők Kocsisné Horváth Adrienn 2721. Pilis, Vásár u. 43.
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló Jegyzőkönyvvezető: Németh Istvánné köztisztviselő
4/2010.(VII.16.) KIM rendelet 6. §-a alapján: 

7. számú szavazókör: Kávai úti óvoda„A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. augusztus 
Szavazókör címe: 2721. Pilis, Kávai út 19.9- ig kell kitűzni.”

Választott tagok:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Helyi Választási 

Haluszka Istvánné (elnök) 2721. Pilis, Kávai út 63.
Bizottság választott tagjait a 187/2010.(VI.29.) számú önkormányzati 

Bíró Tünde (elnökh.) 2721. Pilis, Bajcsy Zs. u. 13.
határozatában választotta meg. A HVB választott tagjai 2010. augusztus 4-én 

Duchaj Rózsa 2721. Pilis, Orgona u. 7.
17.00 órakor letették az esküt, majd ezt követően megtartották az alakuló ülést. A 

Jegyzőkönyvvezető: Balázs Beatrix köztisztviselő
HVB a megalakulást követően, az 1/2010.(VIII.04.) számú HVB határozatban 

8. számú szavazókör: volt Autósbolt2010. október 3. napjára (vasárnap) tűzte ki a cigány és a szlovák települési 
Szavazókör címe: 2721. Pilis, Erzsébet u. 1.kisebbségi önkormányzati választás időpontját.

Választott tagok:
A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek 

Kochán Péterné (elnök) 2721. Pilis, Török Ignác u. 17.
legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig jelenthetik be.   

Kerepeszki Istvánné (elnökh.) 2721. Pilis, Toldi Miklós u. 18.
A kisebbségi névjegyzékekbe felvett választópolgárok, a települési kisebbségi 

Mészáros Lászlóné 2721. Pilis, Toldi Miklós u. 22.
önkormányzati képviselők választása során (mind a cigány, mind a szlovák 

Jegyzőkönyvvezető: Pércsiné Dancsok Marianna köztisztviselőkisebbség tekintetében) a Gubányi Károly Általános Iskolának a 2721 Pilis, 
9. számú szavazókör: Gubányi Károly Általános IskolaSzabadság tér 1. szám alatt lévő telephelyén kialakított, kisebbségi szavazóköri 

Szavazókör címe: 2721. Pilis, Szabadság tér 1. szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat.  
Választott tagok:3) Pilis Város Helyi Választási Bizottságának és a Szavazatszámláló 

Opavszki Istvánné (elnök) 2721. Pilis, Viola u. 5.Bizottságoknak az adatai: 
Papné Habon Emília (elnökh.) 2721. Pilis, Munkácsy u. 14.Pilis Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 187/2010.(VI.29.) számú 

Malik Károly Tamásné 2721. Pilis, Zrínyi M. u. 3.önkormányzati határozatában döntött a Helyi Választási Bizottság 
Jegyzőkönyvvezető: Földvárszki Gáborné köztisztviselőösszetételéről:  

10. számú szavazókör (kisebbségi választások): Gubányi Károly Pilis Város Helyi Választási Bizottsága:
Általános IskolaHadas Jánosné (elnök) 2721 Pilis, Csaba u. 12.

Szavazókör címe: 2721. Pilis, Szabadság tér 1. Miklós Károlyné (elnökhelyettes) 2721 Pilis, Nyáregyházi út 5/a.
Választott tagok:Borgulya Pálné (tag) 2721 Pilis, Eötvös u. 10.

Gábrisch Lászlóné (elnök) 2721. Pilis, Móricz Zsigmond u. 39/a.Dankáné Miklós Csilla (póttag) 2721 Pilis, Gárdonyi u.11.
Mohácsi Szilvia (elnökh.) 2721. Pilis, Határ u. 6865.hrsz. Kocsis Györgyné (póttag) 2721 Pilis, Harang u. 5.

Dancsok Jánosné 2721. Pilis, Kávai u. 77.Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete , a szavazatszámláló 
Radnicsné Opavszki Andrea 2721. Pilis, Vörösmarty u. 33.bizottságok összetételéről szóló 62/2010. (II. 25.) sz. önkormányzati 

Biácsi Antal 2721. Pilis, Koltói Anna utca 17.határozatát, a 188/2010.(VI.29.) számú önkormányzati határozatával 
Jegyzőkönyvvezető: Antal Viktória köztisztviselőmódosította: 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK SZSZB póttagok: 
Németh Lászlóné 2721. Pilis, Csaba u. 20/b.1. számú szavazókör: Gubányi Károly Általános Iskola
Földvárszki Jánosné 2721. Pilis, Attila u. 58.Szavazókör címe: 2721. Pilis, Széchenyi út 28.
Kifútné Gál Éva 2721. Pilis, Arany János u. 14.Választott tagok:
Földvárszki Ferencné 2721. Pilis, Akácfa u. 31.Losányi Tamásné (elnök) 2721. Pilis, Krekács dűlő 6392/3 hrsz.
Jansik-Németh Nikolett 2721. Pilis, Petőfi Sándor u. 55.Malata Józsefné (elnökh.) 2721. Pilis, Csaba u. 65.
Tomán Lajosné 2721. Pilis, Kávai út 91/a.Füredi Istvánné 2721. Pilis, Nyáry Pál u. 13.
Varga Sándorné 2721. Pilis, Haleszi u. 6.Jegyzőkönyvvezető:Rocsják Károlyné köztisztviselő
Baráthné Hidvégi Ágnes 2721. Pilis, Kávai út 42.

2. számú szavazókör: Attila utcai óvoda
Jegyzőkönyvvezetői póttagok:Szavazókör címe: 2721. Pilis, Attila u. 8.
Horváthné Turi Anita köztisztviselő,Választott tagok:
Gaálné Czinkos Judit köztisztviselő,Miklós Lászlóné (elnök) 2721. Pilis, Csaba u. 9.
Stefkovicsné Csernák Dóra köztisztviselő.Tóth Józsefné (elnökh.) 2721. Pilis, Vásár u. 29.

Kökény Mihályné 2721.  Pilis, Lövölde u. 3. Pilis Város Helyi Választási Irodájának vezetője: dr. Csiki Gábor jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Lasán Judit köztisztviselő Pilis Város Helyi Választási Irodájának székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 

47. (Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala), tel.: 29/696-3103. számú szavazókör: Központi Óvoda
Pilis Város Helyi Választási Bizottságának elnöke: Hadas Jánosné Szavazókör címe: 2721. Pilis, Rákóczi út 42. 
Pilis Város Helyi Választási Bizottságának székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos Választott tagok:
út 47. (Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala), tel: 29/696-310.Némethné Kovács Sarolta (elnök) 2721. Pilis, Petőfi Sándor u. 55.

Kurucz Andrea (elnökh.) 2721. Pilis, Nyáregyházi köz 10.
Lasán Jánosné 2721. Pilis, Kávai u. 85.

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Tiborné köztisztviselő

4. számú szavazókör: Móricz Zsigmond Közösségi Ház
Szavazókör címe: 2721. Pilis, Dózsa György út 2.

Választott tagok:
Varga Jánosné (elnök) 2721. Pilis, Mikes Kelemen u. 7.

dr. Csiki Gábor
Helyi Választási Iroda vezetője



Hírnök8. oldal XIII. évf. 6.sz.6. oldal XVI. évf. 4.sz.Hírnök



Hírnök6. oldal XIII. évf. 6.sz.7. oldalXVI. évf. 4.sz.

A volt Gubányi Kastély

Hírnök

Ha a rétesre csak rágondol az ember, máris összefut a nyál a 
szájában és érzi a ropogós, könnyű, több fajta töltelékkel 
ízesített finom süteményt.
Kiskőrösön minden évben megrendezik az országos 
rétesfesztivált, melyen a pilisi Vidám Tavasz Klub tagjai is részt 
vettek, két csapattal neveztek be. Már napokkal előtte 
összekészítették a kellékeket, megbeszélték a tennivalókat és 
izgalommal indultak a versenyre. Az asszonyok össze-
szokottan, ügyesen mozogtak a „konyhában”, egy-kettőre 
elkészültek a rétesek, sütésre sorakozva álltak a tepsikben. 
Miután megsültek, felvágva, cukrozva a zsűri elé kerültek. Ez 
már megszokott menete a versenynek.
A zsűri négy kategóriában értékelte a süteményeket: édes 
rétesek, sós rétesek, különleges töltelékkel készült rétesek, 
élesztős rétesek. A versenyzők elégedetten várták az 
eredményhirdetést. Amikor elhangzott a Vidám Tavasz Klub 
neve az első helyezettek között, taps tört ki és nagy 
boldogsággal vette át a klub vezetője az oklevelet és 
emléktárgyat. Már mindenki gratulált egymásnak, amikor a 
jutalmazottak között újra elhangzott a klub neve, mivel egy 
második helyezést is elértek egy újabb kategóriában. Nem 
akartak hinni a fülüknek, hiszen évek óta versenyeznek és 
tudják jól, hogy a szigorú zsűri nem kényezteti el a sok 
versenyzőt díjakkal. Gratulálunk az ügyes asszonyoknak, 
akiktől tanulhattunk, és akik Pilis jó hírét öregbítették.
A szlovák hagyományokban gazdag vendéglátó településen az 
asszonyok a színpadon felszabadultan, vidáman szlovák 
dalokat énekeltek a hallgatóság és maguk örömére. Az egész 
napos programon való részvételt támogatta a pilisi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége.
A rendezvényen együtt tapsoltak a díjazottaknak, szereplőknek 
a Barátság Klub tagjai, Sedró János elnök és családja, akik 
elkísérték őket.

Díjnyertes asszonyok

P. E.

AJÁNDÉK ÜZLET Kávai u. 10.

ÁLLATELEDEL-BOLT Kávai u. 10.

BAMBI GYERMEKRUHÁZAT Kávai u. 7.

CSETNEKI és KULIK KKT Kávai u. 32.

ÉLELMISZER BOLT Kávai u. 37/B

HAGYOMÁNYŐRZŐ BOLT Rákóczi út

HOLÁNSZKI Pékáru Rákóczi út 29.

HOLÁNSZKI Sütöde Virág u.

JWB Kft KREATÍV HOBBY JÁTÉKSZIGET Rákóczi út 11.

KOVÁCS VIRÁGBOLT Huba u. 4.

KÖNYVESBOLT (Kávai u.) Kávai u.1.

LÁTVÁNYPÉKSÉG Vasútállomás

PALACKOZOTT ITALOK Márkus Erzsébet Kávai u. 7/3.

NOSZTALGIA CSEMEGEBOLT Móricz Zs. u. 25.

PAPÍR-ÍRÓSZER-IRODASZER Rákóczi út 16.

PETŐFALVI VIRÁGBOLT Rákóczi út 16.

PILISI SÜTŐ Kft Csaba u. 10.

PLATÁN ÉLELMISZER Táncsics M. u. 11.

PLATÁN FESTÉKBOLT Rákóczi út 23.

PLATÁN ÜZLETHÁZ Rákóczi út 14.

VIRÁG és AJÁNDÉK Sáránné K. Katalin Kávai u. 7.

VIRÁG - AJÁNDÉK Sárán Istvánné Rákóczi út 73.

TOLDI KER. Kft (Tejbolt) Rákóczi út 46.

VEGYES ÉLELMISZER Nagy Lajos. u. 1.

VEGYESKERESKEDÉS Huba u. 4.

VEGYESKERESKEDÉS Dánosi u.19.

ZÖLDSÉG BOLT "Z " PLUSZ BT Rákóczi út 59.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS VEGYESKERESKEDÉS Rákóczi út 49.

PILISI KlímaBarát Üzletek

Mindenekelőtt hadd köszönjem meg Dénes atyához intézett levelét, mert 
ilyenkor mindig újra megbizonyosodom arról, hogy mennyi imádságra van 
szüksége a mai társadalomnak, hogy szívükbe és lelkébe Isten tökéletes, 
elfogadó és megbocsátó szeretete költözzön. Mindazonáltal őszintén 
sajnálom, hogy Dénes atya írásának nagy részét támadásként élte meg. 
Kérem, engedje meg, hogy az Ön levelével kapcsolatos gondolataimat 
megosszam Önnel, kezdve Isten akaratát közvetítő sorokkal: 

"Kezdetben, a teremtéskor Isten férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember 
ezért elhagyta atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik s a kettő egy test lesz. 
Úgyhogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten 
egybekötött, ember szét ne válassza." (Márk, 10,6-9) 

A fenti sorok többet jelentenek puszta testi egyesülésnél, a szerelem 
köteléke és a házasság szentsége rejlik a Biblia ezen evangéliuma mögött. 
Egy férfi és egy nő kiválasztó szeretettel tisztelik meg egymást, életüket 
egyesítve és felajánlva a másiknak és mindenekelőtt a Teremtő Istennek. A 
Biblia nem említi a politikát és az adókedvezményeket, nem kecsegteti a 
házastársakat manapság oly fontosnak vélt egzisztenciális előnyökkel, 
amelyeket Ön levelében kiemelt. A szerelem nem érdekek mentén fejlődik 
és lép magasabb szintre. A házasság nem külső tényezők hatására kell, hogy 
létrejöjjön. Ha két ember gyermekvállalási szándékán, ahogy Ön említi, 
CSAK a szociálpolitika segíthet, felvetődik bennem a kérdés: milyen 
szeretettel várják és nevelik majd fel ők születendő gyermeküket? Hol van 
ekkor szívükben a szülői áldozat, az anyagi megkötöttségektől való 
mentesség, jelen van –e ebben a kapcsolatban Isten végtelen szeretete? 
Mely gyermek szeretné hallani arra a kérdésére, hogy "miért vártatok 
engem?" azt a választ hallani, hogy "akkoriban volt legjobb a gazdasági 
helyzet"? Tényleg a pénz és a politika a döntő?  Kérem, gondolja végig, 
hogy az Ön által említett felvilágosult társadalmak milyen "értékeket" 
hoztak életünkbe: a drogozást, a fiatalok önkárosító életét, az idős emberek 
elhagyatottságát és kiszolgáltatottságát, a szeretettel teli életközösségek 
szétrombolását, az élvhajhászást, a lelki kiégést, a magányosságot. Tényleg 
a „felvilágosult” emberi jogok fentiekhez hasonló következményeire van 
szükségünk a szeretet törvényével szemben? Írásában Ön is egyetértett 
azzal, hogy a demográfiai csökkenés bizony nagy negatívum az országok 
sorsára nézve. Talán akkor egy pillanatra érdemes lenne a következő adaton 
is elgondolkodni: "Az Európai Unióban naponta 3309 gyermeket ölnek 
meg az anyaméhben, tehát óránként 138-at. Tizenkét nap alatt így az EU-
ban több abortuszra kerül sor, mint ahányan egy teljes év során balesetben 
hunynak el." Nemrégiben az orvostudomány igazolta, hogy az 
anyaméhben megfogant magzat az első perctől fogva érez, bármilyen 
aprócska is. Egy parányi életről van szó, aki szeretetre vágyik. Isten 
akaratának és Jézus tanításának mond ellent az, aki elvéteti gyermekét. A 
bűntudat pedig tán tönkre is teszi az abortált nő életét, hiszen óriási lelki 
teher ez. Bár a homoszexualitással ez valóban nincs összefüggésben, de 
ugyanaz a torz gondolkodásmód eredményezi az abortuszt is, akárcsak ezer 
másik valódi érték eltékozlását. 

Mindezek után úgy érzem, hogy az ily módon felvilágosult országok 
eszméje messzire kerüljön el minden embert. Visszatérve a kedvezőtlen 
demográfiai adatokhoz, nagy ellentmondást látok a homoszexuális 
társadalom házasságkötése és a minél bőségesebb gyermekáldás között. 
Kérdésére válaszolva kétlem, hogy két homoszexuális beállítottságú ember 
bármilyen tekintetben megfelelő családmintát mutathatna egy 
gyermeknek, akinek anyára és apára van szüksége. A fogantatáson, és egy 
férfi és nő gyermekvállalás mellett szóló döntésén Isten áldása nyugszik. 
Hogyan tudná a család értékeit képviselni két azonos nemű ember, akiknek 
kapcsolatán sosem lesz Isten áldása, hiszen nem az ő akaratának megfelelő 
kapcsolatban élnek? Gondoljuk csak át, hogy egy kicsiny gyermek 
mennyire fogékony minden normálistól eltérő jelenségre, mint például 
szüleinek válása? Honnan ismeri majd a gyermek az egészséges szülői 
mintát, és válik maga is odaadó apává, vagy anyává mikor teljesen eltérő 
képe lesz a világról? 

A család, talán a legfontosabb földi menedék az ember életében, ott találunk 
megnyugvást, megértést, őszinte szavakat és szeretetet. Sohasem lehetünk 
elég hálásak a Jóistennek gondoskodó szüleinkért, gyermekeink 
mosolyáért, testvéreinkért. A szülői szeretet egy életen át meghatározza 
későbbi emberi kapcsolatainkat. Miért kellene hát, hogy szétromboljuk 
Isten tökéletes művét? Miért lázad az ember önnönmaga ellen és fordítja fel 
a világot az önmegvalósítás, a sóvár büszkeség és az élvhajhászás égisze 
alatt? Végezetül arra kérem Önt kedves Olvasó, hogy csak egy pillanatra 
gondolkodjon el azon, hogy mi olyan felháborító abban, hogy minden 
gyermeknek őszintén kíván Dénes atya szerető édesanyát és édesapát, akik 
felelősséget vállalnak gyermekeikért, kísérik őket útjukon, támogatják és 
óvják őket egy életen át?  

Polgár Zita

Tisztelt nevét vállalni nem kívánó Olvasó!

Tisztelettel:
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hogy a rendezvényen 5 fő szakorvos vett részt,  újdonság volt, hogy 
daganatszűrésekhez tesztanyagokat lehetett vásárolni. 

A jubileumi Életmód Sziget Egészségnap 2010. szeptember 11. A Pilisi Klíma Baráti Kör szakmai együttműködésével szelektív 
napján került megrendezésre. Az időjárás kedvezőtlenül alakult, a hulladékgyűjtés, komposztálás, víztisztítás megoldásaira vonat-
napokban lehullott sok csapadék próbára tette a szervezőket, ennek kozó tanácsadás, növénybemutató, valamint Maczó méztermelő 
ellenére sikeresen megtartottuk a rendezvényt. mézkóstolási és vásárlási lehetőséget biztosítottak.
Szombat reggel 6 órakor a szűnni nem akaró zivatar sem vette el a A monori székhelyű Polgári védelmi Kirendeltség részéről is volt 
kedvünket, „égtek” a telefonok, mi lesz, hogyan lesz sátras képviselő, játékos katasztrófavédelmi oktatást, bemutatót tartott.
szűrővizsgálat? Miután a rendelő udvarán is bokáig állt az esővíz, Az Egészség TOTÓ iránt is nagy érdeklődés volt, minden résztvevő 
Polgármesterünk engedélyével, gyors átszervezéssel a sátorba müzli szeletet kapott, a telitalálatos szelvények között két óránként 
tervezett vizsgálatokat átvittük az új rendelő ügyeleti helyiségébe. A három sorsolás volt, a Pilis Városért Közalapítvány gyümölcs 
többi vizsgálat a meghirdetett terv szerint, a jelenlegi rendelőkben, csomagot adott át a szerencsés nyertesnek.
véradás az óvoda tornatermében zajlott. A programot tombolasorsolással zártuk, ezúton is köszönjük a 
Sokan örültek, hogy láthatták az új rendelőt, bár sokan kifogásolták, Sanoma Budapest Zrt., Siemens, Csikós könyvesbolt és Misányi 
hogy sokat kell gyalogolni egyik rendelőből a másikba. Pedig az Tiborné virágüzlet értékes tombola ajándékait!
egészség megőrzéséhez hozzátartozik a napi 30 perc séta, s a Szintén köszönetemet fejezem ki a támogatóknak: Pilis Város 
távolság nem volt több 100 méternél. Önkormányzata, Dolina Termelő Szövetkezet, Nagy János, Dr. 
Nem volt hiába való a szervezés, sokan jöttek általános vizsgá- Nagy Ildikó, Gál Szerelvényszaküzlet (Dánosi út), Pilisi Sütő Kft. – 
latokra, legtöbben a bőrgyógyász főorvosnőhöz bejutásra vártak, Lengyel Zoltán, Tyuxi, Jenő Hentesüzlet, Éva Zöldséges üzlet, 
sokan éltek a lehetőséggel, a hölgyek elvégeztették a nőgyógyászati valamint a segítőknek: Pilisi Orvosi Rendelő dolgozói: Tomán 
méhnyak-rák szűrést, férfiak a prosztataszűrést, mint mindig, most Mónika, Kis Sándorné Tünde, Tóth Ferencné Éva, Sáska Gáborné 
is sokan vártak az allergiavizsgálatra és gégész szakorvosra, sokan Éva, Czombos Anikó, Nemes Norbertné Kata. Pilisi Központi 
vették igénybe a szemészeti vizsgálatot és kihasználták a kedvező Sürgősségi Ügyelet dolgozói: Oláh Zoltánné Marianna, Svajer 
árú szemüveg készítési, megrendelési lehetőséget. György. Továbbá: Ubrankovics Tamásné, Ubrankovics Mihályné 
Sajnos a véradásra idén kevesebben jelentkeztek, és több Magdi, Dávidné Benke Helén, Oláh Zoltán, Simó Gábor, Simó 
jelentkezőt elutasítottak, mint máskor, mert a véradásra jelentkező Zsófia Panna, Svajer Sára, Kis Fanni, Galbács Nikolett, Czombos 
személy oltást kapott, tetováltatott, vagy éppen nem volt nála Dóra, Ocztos Pálné Kati, Fehér-Polgár Pálné Ági, Opavszki Pál, 
igazolvány, TAJ kártya. A csekély jelentkezés legfőbb oka a jelenleg akik nélkül nem jöhetett volna létre az ÉLETMÓD SZIGET!
zajló vírusfertőzés, valamint többen az elmúlt hónapokban adtak További célzott adományokat fogadunk „Életmód sziget”
vért rendkívüli véradáson.  közleménnyel a 11742238-20004628 számlaszámunkra.
Ebben az évben ünnepli az Életmód sziget az 5. születésnapját, ez A méhnyak rák szűrésen részt vevő hölgyek leletei 4 hét múlva 
alkalomból a szokásosnál több vizsgálatot és szűrési lehetőséget átvehetők a háziorvosuknál és  Simó Gábornénál. 
biztosítottunk az érdeklődők részére:
A Közalapítvány által szervezett program 2010. évben is alapvetően 
az egészséges életmód hirdetését, illetve arra történő felkészítését 
propagálta, kiemelt szerepet kapott a prevenció.
A rendezvény keretén belül szervezett módon sor került vala-
mennyi, az embereket leginkább érdeklő egészségügyi állapotuk 
megismerését célzó vizsgálatok lefolytatására, általános 
szűrővizsgálatok megtartására, illetve a korosztály szerint részükre 
megfelelő életvezetési tanácsadások nyújtására. Idén kiemelendő, 

Simó Gáborné Kuratórium elnöke

Életmód Sziget Egészségnap

Vörösmarty Mihály

HÍRNÖK
 a Pilisi Önkormányzat lapja
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Az Apáczai Közalapítvány támogatásával a 
monori Szterényi József Szakközépiskola 17 
diákja és 3 tanára 2010. szeptemberében egy 
héten át a vajdasági Törökkanizsán jár iskolába. 

A törökkanizsai Dositej Obradovic Középiskola cserediák-jaiként 
ismerkedhetnek meg a határon túli magyarság mindennapjaival. Gazdag 
program várja a diákokat, nemcsak iskolába járnak, ahol az ottani diákokkal 
közösen novellaíró-versenyt tartanak, elektronikus dobókockát készítenek, 
néhány tanórára bekukkantanak, de felfedezik a Vajdaságot is, kirándulnak, 
színházba látogatnak.
Az utazás teljes költségét az Apáczai Közalapítvány fizeti, az iskola ugyanis 
pályázott az alapítvány által meghirdetett projekttámogatásra, és nyert.
Hangyásné Farkas Ágnes igazgatónő figyelt fel erre a lehetőségre: „Minden 
iskola számára fontos, hogy nyisson a világ felé, keressen partneriskolai 
kapcsolatokat. Ezért örültem nagyon a „Határtalanul” projektnek. Még 
októberben felvettük a kapcsolatot néhány határon túli magyar iskolával, olyan 
iskolákat kerestünk, ahol hasonló képzés folyik, mint a mi iskolánkban. Így 
leltünk egymásra a vajdasági középiskolával, ahol az ottani magyar nyelv és 
irodalom tanár, Selmeczi Melinda és iskolánk tanára, Augusztin Ildikó közösen 
kidolgozták az egy hét projekttervét. A pályázatunkat az Apáczai Közalapítvány 
támogatásra érdemesnek találta, így megvalósulhat szeptemberben a látogatás a 
Határtalanul program keretén belül. A program olyan iskolák közötti projekteket 
támogat, amelyek a határon túli magyar iskolákat vonják be egy közös munkába, 
akár a Felvidék, Erdély, Kárpátalja vagy a Vajdaság területén.
Ez az út segít egymás megismerésében, gondolataink, elképzeléseink megvita-
tásában, az ajándékba vitt könyveinkkel pedig talán ők is közelebb kerülnek 
Magyarországhoz. Hosszú távon szeretnénk kapcsolatot kiépíteni az ottani 
iskolával, reményeink szerint a jövőben egy-két hét gyakorlatra cserélnénk 
diákokat. A Vajdaságból érkezők nálunk, a mieink pedig a Vajdaságban töltenék 
gyakorlati idejük egy részét. Bízom benne, hogy konkrét célokkal és tervekkel 
érkezünk haza. 

2010. június 3-án szavalóversenyen vettem részt, Baranyi Ferenc 
Pilis című versével. Helyezést ugyan nem értem el, de a részvétel a 
fontos...
Bevett szokásunk, hogy az iskolai nyári szünidő alatt a klubnapokat 
egy-egy klubtagnál töltjük. Első alkalommal nálam találkoztunk, a 
beígért meglepetés káposztás lángos volt. Majd Borgulya Pál 70. 
születésnapját ünnepeltük, ezt követően Bukovinszki Évike látott 
minket vendégül. 
Legutóbb Anna, Ilona, Márta és Magdolna nevű tagjainkat 
köszöntöttük, egyúttal meghívtuk a Vidám Tavasz Klub tagjait, 
akiket nagy szeretettel vártunk és fogadtunk. Jelenlétével 
megtisztelt minket Polgárné Pintér Zsóka a Vöröskereszttől. Ezeken 
az összejöveteleken elénekeltük minden klubtag nótáját! Izgatottan 
várjuk Kovácsné Zsuzsika vendéglátását, ez a nap is minden 
bizonnyal olyan emlékezetes lesz, mint az előzőek.
A Pilisi Városi Napokra nagy odaadással készülünk, ezúton is 
felajánljuk segítségünket.
Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok a klub nevében!

A Barátság Nyugdíjas Klub hírei

Simó Istváné klubvezető

Utunkat nemcsak az alapítvány, de több monori vállalkozó is segíti, akik amint 
meghallották, azonnal projektünk mellé álltak. A monori Computer System Bt. 
felajánlása révén egy laptoppal tudjuk meglepni az ottani kollegákat, 
könyvesboltjuk pedig több szakmai és szépirodalmi könyvet is ajándékozott 
nekünk.  Köszönjük a segítségüket!”
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Fotó: Családi napközi
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(5) A közút kezelője nevében eljáró szervezeti egység, valamint az Önkormányzat 
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (VI.28.) sz. Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete az általa kiadott, illetve az ügyfél 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) az Önkormányzat tulajdonát részére - ellenőrzés céljából - átadott közútkezelői hozzájárulásokról (behajtási 
 képező utak forgalmi rendjének egyes helyi szabályairól engedélyekről) folyamatosan sorszámozott analitikát, nyilvántartást vezet, 

Hatályba lépés napja: 2010. október 01. amelynek adatállományát a két szervezeti egység havonta, illetve negyedévente 
tételesen egyeztetik.A rendelet célja
Behajtási engedély, súlykorlátozás1. § Az önkormányzati rendelet előkészítésének és megalkotásának célja, hogy a 

Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulás kiadásának vizsgálata, továbbá a 5. § (1) Pilis Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy az alább felsorolt 
legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó járművek közlekedése részleges önkormányzati tulajdonú gyűjtő közútjain, a járművek súlykorlátozás nélkül 
korlátozása, illetve a sebességkorlátozás bevezetése helyi szabályrendszere közlekedhetnek:
kialakítása és működtetése részeként, kialakítsa és megállapítsa az Önkormányzat a./ Bencze út, b./ Dánosi út, c./ Harang utca, d./ Huba utca, e./ Jókai M. utca (Jókai M. 
tulajdonát képező, közterületi rendeltetésű út (a továbbiakban: közút) forgalmi u. - Katona J. utcáig terjedő szakasza), f./ Katona J.utca, g./ Nyáry P. utca, h./ Pándi út, 
rendjének egyes helyi szabályait, ezen belül az Önkormányzat tulajdonát képező i./ Széchenyi utca (Huba u. – Táncsics M. u. közötti szakasza), j./ Szőlő utca (Dánosi 
belterületi úthálózat minőségének megőrzéséhez, védelméhez szükséges u. – 4. sz főút közötti szakasza), k./ Táncsics M. utca, l./ Vatyai út.
eljárásrendet, továbbá a belterületi úthálózat minőségéhez kapcsolódó, nem (2) A település belterületi közigazgatási területén kiépített aszfaltburkolattal 
jogkövető magatartással összefüggő szakcionálás rendjét. rendelkező, Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, a 

Közútkezelési Szabályzata kiadásáról szóló önkormányzati rendeletében A rendelet hatálya
meghatározott, IV. közútkezelési kategóriába tartozó közúton, az 5 t feletti 2. § (1) Az önkormányzati rendelet személyi hatálya Pilis Város Önkormányzata 
össztömegű jármű közlekedése - az Ör.-ben foglalt feltételrendszer szerint – tulajdonát képező közútját igénybe vevő, bármely természetes személyre, jogi 
korlátozott.személyre kiterjed, arra tekintet nélkül, hogy a magánszemély, vagy jogi személy 
(3) Pilis Város Önkormányzata az (1) bekezdésben nem szereplő, (2) bekezdés saját érdekkörében eljárva, vagy haszonszerzés céljából, vagy közhasznú feladatai 
szerinti belterületi közigazgatási területeken, a szilád burkolattal kiépített lakó utak ellátása céljából végez, - az út igénybevételével összefüggő tevékenységet, vagy 
önkormányzati rendeletben meghatározott részét „5 t súlykorlátozási övezet” –nek tanúsít magatartást.
nyilvánítja és a megépített aszfalt burkolatok megóvása érdekében azokat „ZÓNA” (2) Az önkormányzati rendelet tárgyi hatálya Pilis Város Önkormányzata tulajdonát 
KRESZ táblával kijelöli:képező, a közúti közlekedés célját szolgáló, közterületi rendeltetésű földrészletére 
1. ZÓNA: Kossuth L. u. - Rákóczi F. u. - Vasút u. - Bence út által határolt terület,terjed ki, függetlenül annak (ún. terület felhasználási célja szempontjából) 
2. ZÓNA: Török I. u. - Újerdő u. - Nagy Sándor u. - József u. - Nap u. - Munkácsy M. belterületi, vagy külterületi lehatárolására.
u. - Gyóni G. u. - Kávai út által határolt területek,(3) Az önkormányzati rendelet hatálya Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képező 
3. ZÓNA: Kávai út - Rózsahegy u. - Kender u. - Batthyányi u. - Bicskei u. - Pipacs u. - közúton végzendő, az alábbiakban részletezett tevékenységekre terjed ki.
Jókai M. u. - Erdei F. u. - Luther tér által határolt terület.

Közútkezelői hozzájárulások és közútkezelői intézkedések 4. ZÓNA: Rákóczi F. út - Kossuth L. út - Szőlő u. - Dánosi út által határolt terület.
3. § (1) Közútkezelői hozzájárulás kiadása szükséges, az alábbi tevékenység 5. ZÓNA: Dánosi út - Vatyai út - Huba u. - Széchenyi u. - Táncsics M. u. - Harang u. 
végzése, vagy magatartás tanúsítása (nyújtása) esetén: által határolt terület.
a./ Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévő közúton, közterületen végzendő, az 6. ZÓNA: Dánosi út - Szőlő u. - Határ u. - Táncsics M. u. - Harang u. – Temesvári u. 
Ör-ben meghatározott munka végzése esetén, által határolt terület.
b./ Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévő közúton, közterületen 7. ZÓNA: Kölcsey F. u. - Eötvös u. - Huba u. - Huba köz által határolt terület.
meghatározott jármű közlekedése, vagy időleges, tartós jellegű ott tartózkodása 8. ZÓNA: Diófa utca – Kölcsey F. u. - Kikerics u.
esetén. (4) Pilis Város Önkormányzata a (3) bekezdés szerinti ZÓNA területekre nem eső IV. 
(2) A közútkezelői hozzájárulás kiadására a Képviselő-testület jogosult. közútkezelési kategóriába tartozó közutak védelme érdekében a közutak gyűjtőúthoz 
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét – a hozzá csatlakozásának elejére „5 t össztömeg-korlátozás (súlykorlátozás)” KRESZ 
tartozó feladatkörrel együtt – a település polgármesterére ruházza át. táblákat helyez ki - „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával.
(4) A közútkezelői hozzájárulás kiadására irányuló önkormányzati hatósági eljárás (5) A település belterületi közigazgatási területén kiépített aszfaltburkolattal 
részeként, II. fokon a Képviselő-testület jár el. rendelkező, IV. közútkezelési kategóriába, illetve az egyes ZÓNÁK-hoz tartozó 
(5) A közútkezelői hozzájárulás kiadásának, a kiadott közútkezelői közutak jegyzéke az Ör. 1/A. számú mellékletét képezik.
hozzájárulásokban foglaltak betartottságának vizsgálatát, helyszíni szemléjét a (6) A település belterületi közigazgatási területén fekvő, az (5) bekezdés szerinti 
Polgármesteri Hivatal – az Építéshatósági és Műszaki Irodája útján vagy a ZÓNA területekhez nem sorolt, kiépített aszfaltburkolattal rendelkező, 5 t 
közterület-felügyelet útján - végzi el. súlykorlátozással érintett egyéb közutak jegyzéke az Ör. 1/B. számú mellékletét 

képezik.4. § (1) Közútkezelői hozzájárulás szükséges:
(7) A (2), (3) (4), (5) vagy (6) bekezdésben szereplő földrészleten, területen az 5 t a./ A közút állagát érintő beavatkozás elvégzéséhez.
össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú b./ A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (felbontásához, alatta vagy 
jármű, illetve járműszerelvény behajtásához és közlekedéséhez közútkezelői felette más építmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedés célú 
hozzájárulás szükséges, kivéve a (8) bekezdésben foglalt, közcélú vagy elfoglalásához).
közszolgáltatási célú feladatot ellátó járművet.c./ A település kijelölt „5 t súlykorlátozási övezetein” belül, az 5 t össztömeget 
(8) A (2), (3) (4), (5) vagy (6) bekezdésben szereplő földrészleten, területen behajtási meghaladó járművek közlekedéséhez (behajtási engedély).
engedély nélkül is behajthat, közlekedhet, megállhat, várakozhat, tartós jelleggel ott d./ Veszélyes árut szállító jármű közlekedéséhez.
tartózkodhat, - a KRESZ tábla hatálya ellenére:e./ A közút melletti ingatlan birtoklásával, használatával összefüggő épület, 
a./ a mentő, b./ a tűzoltó, c./ a rendőrségi, d./ a polgárőrségi, e./ a polgári védelmi, f./ a építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltozásához, ha az 
katasztrófavédelmi, g./ a közüzemi /elektromos, gáz, víz, csatorna, csapadékvíz, befolyásolja a közút rendeltetés szerinti használatát.
távközlési/ ellátást (hibaelhárítást) végző jármű, h./ a g/ pontban fel nem sorolt, Pilis f./ A közút melletti ingatlanon történő építkezés esetén is, ha a közút melletti 
Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, vagy a Képviselő-testület által építkezéshez az építtető, vagy tulajdonos a közterületet anyagtárolásra, vagy 
alapított, közszolgáltatási feladatot ellátó Gerje-Forrás Nonprofit Kft. vagy anyagok beszállítására kívánja igénybe venni.
jogutódja tulajdonát képező, lízingelt vagy tartósan bérelt jármű.g./ Útcsatlakozás létesítéséhez.
(9) A település belterületi közigazgatási területén kiépített aszfaltburkolattal h./ A közút műtárgynak minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető 
rendelkező, IV. közútkezelési kategóriába tartozó közúton, az 5 t feletti össztömeget létesítménybe, a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez.
meghaladó jármű közlekedése, - kizárólag behajtási engedélynek is minősülő i./ A Helyi Építési Szabályzatban illetve szabályozási tervben szereplő közlekedési- 
közútkezelői hozzájárulás birtokában vehető igénybe.és közműterületen belül, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez.
(10) A település belterületi közigazgatási területén kiépített aszfaltburkolattal j./ A külterületen a közút tengelyétől számított 50 m-en belül épület, építmény 
rendelkező, IV. közútkezelési kategóriába tartozó közúton, az 5 tonna feletti elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltozásához, nyomvonal jellegű 
össztömeget meghaladó jármű időleges ott tartózkodása legfeljebb az adott, az Ör-építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi 
ben meghatározott tevékenység végzésére, kifejtésére szolgáló időtartamra szólhat.nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút határától számított tíz méter távolságon 
(11) A (7) bekezdésben rögzített jármű az „5 t súlykorlátozási övezet”–ben, vagy 5 t belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához,
súlykorlátozás alá tartozó közúton nem parkolhat, oda kizárólag célforgalomként k./ Belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltatási 
hajthat be és a tevékenység ellátása (kifejtése, tanúsítása) után, az érintett közutat el célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához.
kell hagynia.(2) Behajtási engedély kiadásának vizsgálata esetén, amennyiben az ügyfél a 
(12) A település belterületi közigazgatási területén kiépített aszfaltburkolattal kérelem benyújtásakor nem tudja megadni a jármű tulajdonosának vagy 
rendelkező, IV. közútkezelési kategóriába tartozó közúton, az 5 t feletti össztömegű üzembentartójának adatait és a jármű forgalmi rendszámát, akkor az ún. behajtási 
tehergépjármű tartós jellegű ott tartózkodása, parkoltatása, - kizárólag az emberi engedély kizárólag akkor érvényes, ha a kiadott engedélyre az igénybevétel 
életvitelül szolgáló épület, vagy építmény megközelítése céljából nem megkezdése előtt a rovatokat géppel, vagy tintával kitöltötték.
engedélyezett.(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadásánál mérlegelni kell a közúti forgalom 

lefolyására, biztonságára és a közút állagára gyakorolt hatást. Eljárási rendelkezések
(4) Közúton, a közút állagát befolyásolóan végrehajtásra kerülő építési- és 6. § (1) Az Ör. alkalmazásában ügyfélnek - a közigazgatási hatósági eljárás és 
fenntartási munka esetében kiadásra kerülő közútkezelői hozzájárulás, - egyúttal un. szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény vonatkozó rendelkezései 
munkakezdési engedélynek is minősül. figyelembevételével, - a rendelet alkalmazásában, a behajtási engedély 

Súlykorlátozási rendelet!



Hírnök10. oldal XVI. évf. 4.sz.Hírnök
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(közútkezelői hozzájárulás) kiadásával érintett, teher szállítását alkalomszerűen, 9. § (1) Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képező, az Ör. 5. § (2), (3), (4), (5) 
non-profit jelleggel vagy üzletszerűen végző gazdálkodó szervezet képviselője, vagy (6) bekezdéseiben rögzített „5t súlykorlátozási övezet”-be tartozó utak, illetve 
valamint azon személy minősül, akinek érdekében a teher szállítását végző közút területére történő behajtásért, a közút ideiglenes igénybevételéért, - az ügyfél 
gazdálkodó szervezet tevékenységét kifejti. az Önkormányzat részére ún. behajtási díjat fizet.
(2) A behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) kiadásakor a közút kezelője, az (2) Az ügyfél a behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) megadásakor Pilis 
adott közútra helyreállítási kötelezettséget írhat elő, - amelynek teljesítését az Város Önkormányzata részére - a Polgármesteri Hivatal útján - az Ör. 2. sz. 
Önkormányzat – munkaszervezete, a Polgármesteri Hivatal valamint az mellékletben meghatározott mértékű behajtási díjat fizeti meg.
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete útján - ellenőrzi. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott díjból, az alábbi 
(3) A közútkezelői hozzájárulást öt példányban kell kiállítani, amelyből kedvezményt nyújtja:
1. sorszámú példány: ügyfél példánya, Az ügyfél helyi vállalkozó és székhelye, vagy telephelye a település közigazgatási 
2. sorszámú példány: a közút kezelője nevében eljáró illetékes szervezeti egység területén van – kedvezmény mértéke: a adott, kérelmezett időszaki díj – 20%-a.
példánya, (4) Az „5 t súlykorlátozási övezet”-be tartozó utak, illetve közút területére történő 
3. sorszámú példány: a behajtási díjat bevételező pénzügyi (házipénztár)/számviteli behajtási díjának összege nettó Ft összegben értendő, amelyet Általános Forgalmi 
szervezeti egység (átutalás) példánya, Adó terhel.
4. sorszámú példány: közterület-felügyelet példánya,

SEBESSÉGKORLÁTOZÁSRA VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOK
5. sorszámú példány: Adóügyi Iroda példánya (könyvelés végett).

Sebességkorlátozási övezetek /ZÓNÁK/
(4) A közútkezelői hozzájárulást az ügyfél Pilis Város Önkormányzatának 

10. § (1) Pilis Város Önkormányzata a közutak kialakítását, jelenlegi 
Polgármesteri Hivatala Építéshatósági és Műszaki Irodája útján kérheti meg.

keresztmetszetét és az útkeresztezések beláthatóságát figyelembe véve, - a 
(5) Behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) legkésőbb az igénybevétel 

biztonságosabb közlekedés lebonyolítása érdekében - a jelen szakaszban 
tervezett napjáig kérelmezhető, - az Ör. 3/1. és 3/2. számú függelékét képező 

meghatározott területeken „lakó-pihenő övezeteket” alakít ki.
formanyomtatvány kérelem beadásával.

a./ „A” ZÓNA: Kávai út - Szabadság tér - Erzsébet u. - Toldi u. - Újerdő u. - Török I. u. 
(6) Behajtási engedélynek nem minősülő közútkezelői hozzájárulás legkésőbb az 

- Munkácsy M. u. utcák által határolt terület.
igénybevétel tervezett napja előtti 8. napig kérelmezhető, - az Ör. 1. számú 

b./ „B” ZÓNA: Rákóczi F. út - Kossuth L. út - Malom u. - Dánosi út által határolt 
függelékét képező formanyomtatvány kérelem beadásával.

terület.
(7) A behajtási engedélynek nem minősülő, a kérelemnek helyt adó közútkezelői 

(2) A lakó pihenő övezetek térképi lehatárolását az Ör. 3. sz. melléklete térképi 
hozzájárulás mintája az Ör. 2. számú függelékét képezi.

formában rögzíti.
(8) A behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) mintája az Ör. 4/1. és 4/2. számú 

(3) Pilis Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti területek határain „lakó-
függelékét képezi.

pihenő övezet” (eleje/vége) feliratú táblát helyez el.
(9) Az ügyfél köteles a közútkezelői hozzájárulás formanyomtatványon az 
illetékekről szóló törvény szerinti, a kérelem benyújtása időpontjában érvényes, és 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ 
alkalmazandó általános tételű hatósági eljárási illetéket - a törvény rendelkezései 

HELYI SZABÁLYOK
szerint - leróni, vagy Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által, az 
illetékes pénzintézetnél megnyitott és vezetett eljárási illeték alszámlára (OTP Bank Szankciók
Rt. Közép-magyarországi Régiója, 11742238-15392103-03470000 sz.) átutalnia, 11. § (1) A behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) meglétét illetve 
megfizetnie. érvényességét a Polgármesteri Hivatal ügyintézője (köztisztviselője) illetve a 
(10) A közútkezelői hozzájárulás kiadásának és ügyfél részére történő átadásának közterület-felügyelet – munkafolyamatba építetten, vagy ad-hoc módon – 
feltétele, hogy az ügyfél az Ör. szerinti ún. behajtási díjat a közút kezelője részére ellenőrizheti, vizsgálhatja.
a./ házi pénztári nyitva tartási időben Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Ennek keretein belül a Polgármesteri Hivatal ügyintézője (köztisztviselője) – a jármű 
Hivatala házi pénztárába, illetve b./ más irányú rendelkezései szerint, vagy Pilis megállítása, feltartóztatása érdekében – igénybe veheti a közterület-felügyelet, vagy 
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala házi pénztára nyitvatartási idején a rendőrség közreműködését.
kívül, az OTP Közép-magyarországi Régiójánál vezetett egyéb bevételek alszámlára (2) A behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) hiánya, vagy érvényességi 
(11742238-15392103-0880000) a hozzájárulásban meghatározott összeget időtartamának lejárata esetén az ügyfél szabálysértést követ el, amelynek 
befizesse, és annak bizonylatát a közút kezelője nevében eljáró munkaszervezet megszegéséért - tettenérés esetén - az ellenőrzést végző közterület-felügyelő 
tagjának (Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének) bemutassa. helyszíni bírságot szab ki.
(11) Az Ör. alkalmazásában, az ügyfél részéről a befizetés ténye kizárólag abban az (3) A behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) hiánya, vagy érvényességi 
esetben fogadható el hitelt érdemlően, ha az ügyfél időtartamának lejárata esetén az ügyfél szabálysértést követ el, amelynek 
a./ házi pénztári befizetés esetén, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri megvalósítása (tanúsítása) miatt – a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 
Hivatala házi pénztára által kiállított befizetési bizonylat 1. sorszámú példányát az szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárás kezdeményez.
eljáró szervezeti egység/ügyintéző részére felmutatja, (4) Amennyiben az ügyfél a közútkezelői hozzájárulásban engedélyezett 
b./ más irányú rendelkezései szerint, vagy Pilis Város Önkormányzatának össztömegnél súlyosabb járművel közlekedik, akkor a közút kezelője a közúti 
Polgármesteri Hivatala házi pénztára nyitvatartási idején kívül, az OTP Közép- közlekedési feladat-és hatáskört gyakorló szerv területileg illetékes igazgatósága (a 
magyarországi Régiójánál vezetett egyéb bevételek alszámlára (11742238- továbbiakban: NKH) felé kéréssel fordul pótdíj megfizettetése végett.
15392103-0880000) történő befizetést igazoló banki pénztári befizetési nyugta 1. (5) Amennyiben az ügyfél a közútkezelési hozzájárulásban (behajtási engedélyben) 
sorszámú példányát az eljáró szervezeti egység/ügyintéző részére felmutatja. előírtakat megszegi, vagy behajtási engedély nélkül behajt, várakozik, illetve 
(12) A (11) bekezdésben meghatározott esetben, a közút kezelője nevében eljáró tartózkodik az Ör. 5. § (2)-(3)-(4)-(5) bekezdéseiben rögzített terület, utca 
szervezeti egység/ügyintéző munkatárs köteles a részére bemutatott befizetési valamelyikén, - Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
bizonylatról (nyugtáról) egyszerű másolatot készíteni, egyúttal lehitelesíteni, és az kezdeményezi az ügyben illetékes, eljáró közúti közlekedési feladat-és hatáskört 
ügy iratai között elhelyezni. gyakorló szervnél, az ügyféllel szemben, a Kktv. szerinti, 30.000.- Ft- tól 300.000.-
(13) Pilis Város Önkormányzata – a Polgármesteri Hivatal útján – a rendelet szerint Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását.
bevételezett díjról, a díj bevételezése napján számlát állít ki, és ad át az ügyfél (6) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás teljeskörű lefolytatására a közúti 
részére. közlekedési feladat-és hatáskört gyakorló szerv területileg illetékes igazgatósága és a 

rendőrség jogosult.
FORMANYOMTATVÁNYOK, SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK

8. § (1) Az Ör. hatálya alá tartozó, a helyi önkormányzat által kidolgozott és VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
összeállított formanyomtatványok szigorú számadású nyomtatványoknak 

12 § (1) Az önkormányzati rendelet 2010. október 01. napján lép hatályba.
minősülnek.

(2) Az önkormányzati rendelettel bevezetett
(2) Az Ör. hatálya alá tartozó, a helyi önkormányzat által kidolgozott és összeállított 

a./”5 t korlátozott forgalmú övezet ZÓNA” eleje és vége tábla illetve önálló tábla, az 
formanyomtatványokat/intézkedés mintákat átírós, indigós formában kell – a 

5 t súlykorlátozással érintett egyéb közutat, illetve a súlykorlátozást jelző tábla, 
szükség szerinti példányszámban, folyamatos sorszámozással - legyártatni, és 

valamint
tárolni (szigorú számadás).

b./ lakó pihenő övezet eleje és vége tábla
Behajtási engedély a súlykorlátozott övezetekben a járművek közlekedésére műszaki adatait, konszignációját az Ör. 5. számú függeléke határozza meg.

(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az Ör-ben foglalt korlátozást 
7. § (1) Az 5. § (2), (3), (4), (5) vagy (6) bekezdés szerinti közútra és a rendelet szerinti 

megtestesítő közlekedési jelzőtáblák legyártására, összeállítására, összeszerelésére 
övezet bármelyikébe történő behajtáshoz, - a közútkezelői hozzájárulás kiadása 

és felállítására irányuló beszerzési eljárást – Pilis Város Önkormányzatának 
tekintetében - a jelen szakasz alatt meghatározott szabályok érvényesek.

Képviselő-testülete által 2007. évben elfogadott Beszerzési Szabályzata keretein 
(2) Pilis Város Polgármesteri Hivatala (illetékes szervezeti egysége útján) a behajtási 

belül – 2010. szeptember 30. napjáig bonyolítsa le és folytassa le.
engedély kiadásához kapcsolódó ügyet a Polgármesteri Hivatal – Szervezeti és 

(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről – a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott - félfogadási idején kívül is végzi, intézi.

Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek 
(3) A közútkezelői hozzájárulás legalább 5 naptári naptól kezdődően meghatározott 

megfelelően – a Polgármesteri Hivatal jegyzője, a helyben szokásos módon 
időszakra, időtartamra adható ki.

gondoskodik.
(4) A meghatározott időszakra szóló hozzájárulás, egymást követő napokban 

Pilis, 2010. június hó 24. napján
meghatározott időtartamra érvényes. A tárgynapon, a tárgynapra kiadott 
közútkezelői hozzájárulás (behajtási engedély) 1 naptári napnak számít. Szabó Márton polgármesterDr. Csiki Gábor jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Pilis, 2010. június hó 25. napján



Hírnök10. oldal XIII. évf. 6.sz.11. oldalXVI. évf. 4.sz. Hírnök

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (VI.02.) 
sz. önkormányzati rendelete A helyi közutak útkategóriái és közútkezelési szolgáltatási osztályai

Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képező közutak 4. § (1) A helyi közutak útkategóriába sorolása - a település, soroláskor 
Közútkezelési Szabályzata kiadásáról érvényes és hatályos településrendezési tervben foglaltak alapján - a közút 

(A továbbiakban: Ör.) kezelőjének a feladata.
Hatályba lépés napja: 2010. augusztus 01. (2) A közút kezelője: Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

(KIVONATOS KÖZLÉS) (3) A közút kezelője a település valamennyi útját a közút kategóriához 
A rendelet hatálya megállapított közútkezelési osztályba sorolja.

1. § (1) Az Ör. személyi hatálya Pilis Város közigazgatási területén élő (4) A helyi közutak közútkezelési osztályai, az alábbiak:
magánszemélyen, valamint a település közigazgatási területén székhellyel, 
telephellyel, magyarországi fiókteleppel rendelkező gazdálkodó 
szervezeten, társadalmi szervezeten, valamint jogi személynek nem 
minősülő személyegyesülésen túlmenően kiterjed a település 
közigazgatási területén áthaladó, Pilis Város Önkormányzata tulajdonát 
képező közút - vagy annak minősülő út - területét (tartós vagy ideiglenes 
jelleggel) igénybe vevő bármely magánszemélyre, gazdálkodó szervezet, 
vagy társadalmi szervezet képviselőjére, valamint jogi személynek nem 
minősülő személyegyesülés képviselőjére, függetlenül ezen személy(ek) 
állandó lakcímére, bejelentett tartózkodási helyére, életvitelszerű 
tartózkodási helyére, székhelyére, telephelyére, magyarországi 
fióktelepére. Rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések
(2) A rendelet személyi hatálya – a közút kezelője, és egyéb szolgáltatók 10. § A közút kezelője elemi csapás okozta közúti kár (különösen tömeges 
tekintetében, kötelezettségek meghatározásával – kiterjed a Képviselő- baleset, vízkár, földrengés) esetén - amennyiben az kizárólag helyi 
testületre, és szerveire, a Képviselő-testület Hivatalára (Polgármesteri intézkedést igényel - saját hatáskörben soron kívül gondoskodik az út és 
Hivatalára), a közút kezelését végző gazdálkodó szervezet(ek)re, valamint tartozékainak, műtárgyainak ellenőrzéséről, a forgalmat akadályozó 
a közútkezelés ellenőrzését végző szervezeti egység(ek)re/gazdálkodó körülmények jelzéséről, a szükséges forgalomterelésről és a kár 
szervezet(ek)re. helyreállításáról.
(3) Az Ör. – mint Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képező közút, azok A közút tisztítása
műtárgyai és tartozékai kezelésének szabályairól Közútkezelési Szabályzat 14. § (1) A közút tisztán tartásáról rendeltetésszerű használat, igénybevétel 
– területi hatálya Pilis Város közigazgatási területére terjed ki. esetén, a közút kezelője köteles gondoskodni.

Alapvető rendelkezések (2) A közutat - annak nem közlekedési célú igénybevétele és használata 
2. § (1) A helyi közút kezelése (a továbbiakban: közútkezelési műveletek), esetén, - a használó köteles tisztán tartani.
az alábbi feladatok elvégzését foglalja magába: a./ igazgatási jellegű (3) Az útburkolatok tisztán tartása:
feladatok ellátása, b./ üzemeltetési feladatok elvégzése, c./ fenntartási a./ Az útburkolatok tisztítását – az állami közútkezelési osztályba sorolt 
feladatok ellátása, d./ ellenőrzés és vizsgálat. Kossuth L. utca, Kávai út, Szabadság tér, Rákóczi F. utca, Vasút utca, 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok a helyi közutak kezelési Eötvös utca, Kölcsey utca (országos közúthálózat részei) tekintetében az 
szolgáltatási osztályának megfelelő gyakoriságú közútkezelési műveletek állami közútkezelő végzi.
elvégzésével teljesíthetők. b./ Az útburkolatok tisztítását az III.-V. közútkezelési osztályba tartozó 
(3) Az Ör. rendelkezései nem – illetve meghatározott rendelkezés kiemelt szegélyes útszakaszokon, a szegély melletti szennyeződéseket 
tekintetében kizárólag a jogalany/jogszabály címzettje részére, esetenként, de évente, legalább 1 alkalommal el kell végezni.
tájékoztatási céllal, vagy jogszabály szerkesztési szempontból - foglalják (4) A járda, gyalogút és kerékpárút tisztán tartása:
magukba a Magyar Állam tulajdonát képező, a Magyar Állam által – Az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell 
jogszabállyal – meghatározott vagyonkezelő jogi személy részére gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 
vagyonkezelésbe, illetve kezelésbe átadott, I.-II. közútkezelési osztályba területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
sorolt közutat (közutakat) (Ör. 3. § /4/ bekezdése). terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 
(4) A közút kezelője – a Kktv. 33. § (1) bekezdés c/ pontja alapján - Pilis tisztításáról továbbá a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. eltávolításáról. A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek üzletek 
(5) A közút kezelői feladatokat az Ör-ben meghatározott költségvetési előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – a közútkezelő és a helyiséget 
szervek, továbbá a Képviselő-testület által alapított, 100 %-ban tulajdonát használó eltérő megállapodásának hiányában – a használó köteles 
képező, nonprofit gazdasági társaságok, az Ör-ben meghatározott feladat- tisztántartani.
és hatáskör megosztási szabályok szerint látják el. (5) Műtárgyak tisztán tartása:
(6) A Képviselő-testület a Kktv., valamint más jogszabály alapján, a közút A műtárgyakról évente legalább két alkalommal a szennyeződéseket el kell 
kezelője részére meghatározott feladatokat - a törzsvagyonának részét távolítani. (6) Úttartozékok tisztán tartása:
képező közutak és műtárgyaik működtetése céljából - a hozzá tartozó A közút kezelője a szolgáltatási osztályba sorolás alapján köteles elvégezni 
eszközökkel, a feladat végrehajtását biztosító pénzügyi biztosítékokkal az úttartozékok tisztítását. Az úttartozékok tisztítását a III. közútkezelési 
együtt, a Kktv. 9/B. §-a alapján, a jogelődje, Pilis Nagyközség szolgáltatási osztályba sorolt utaknál legalább évente - időarányosan - 5 
Önkormányzata által kizárólagosan alapított, a Gt. rendelkezései (365. §) alkalommal, a IV.-VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt utaknál 
figyelembevételével, non-profit gazdasági társasággá átalakított Gerje- évente - időarányosan - legalább 2 alkalommal el kell végezni.
Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Korlátolt Felelősségű (7) Várakozóhelyek és kijelölt rakodóhelyek tisztán tartása:
Társaság részére 2010. szeptember 30. napjáig átadja, az államháztartásról A helyi közúthoz csatlakozó várakozóhelyek és kijelölt rakodóhelyek 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. §-a, üzemeltetése, tisztítása a terület kezelőjének, bérlőjének, vagy 
továbbá a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi használójának a feladata, aki köteles a bejáró utak és a burkolatok tisztítását 
LXV. törvény 80/A. §-a alapján vagyonkezelésbe adási szerződés útján, - a elvégezni, az útkategóriának megfelelő rendszerességgel.
rendelet rendelkezései alapulvételével. (8) Útburkolaton kívüli területek tisztán tartása:
(7) Az önkormányzati rendeletben meghatározott össztömeget, illetve a A közút kezelője köteles a közterületről a szennyeződéseket eltávolítani. A 
megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, közút kezelője köteles a kialakított várakozó – és leálló helyeken 
továbbá a lánctalpas jármű közlekedtetésének szakmai feltételrendszerét elhelyezett szemétgyűjtőkből szükség szerint a szemetet rendszeresen 
(az ún. közútkezelői hozzájárulás kiadásának vizsgálatát és a elszállítani.
közútkezelői hozzájárulás alapján megteendő intézkedéseket), továbbá az (9) Az Önkormányzat a jelen szakasz (3) bekezdés b/ pontjában valamint 
Önkormányzat tulajdonát képező belterületi utak forgalmi rendjének egyes (5) bekezdésében foglalt tisztítási feladatok ellátását a Gerje-Forrás 
helyi szabályait, szabályrendszerét Pilis Város Önkormányzatának az Nonprofit Kft. útján látja és végezteti el.
Önkormányzat tulajdonát képező belterületi utak forgalmi rendjének egyes (10) Az Önkormányzat a jelen szakasz (4), és (6)–(8) bekezdéseiben foglalt 
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete tartalmazza és határozza tisztítási feladatok ellátását Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri 
meg. Hivatala útján látja és végezteti el.



12. oldal XVI. évf. 4.sz.Hírnök

Téli útüzemeltetés a közútkezelő feladata.
15. § (1) A téli időjárás forgalombiztonságot veszélyeztető hatásait (7) Hóolvadáskor gondoskodni kell a víznyelők és vízelvezető rendszerek 
mérsékelni kell. (2) A helyi közúton (ideértve az építési célú szabaddá tételéről.
telekingatlanhoz közvetlenül nem csatlakozó, ún. közterületi kiteresedés Közúti jelzések és úttartozékok helyreállítása, cseréje pótlása,
mellett fekvő gyalogutakat, járdákat – és kerékpárutakat) a közút kezelője rendszeres felülvizsgálata
köteles elvégezni a téli üzemeltetési feladatokat. 20. § (3) A közút kezelőjének a közúti jelzéseket folyamatosan tisztán, jó és 
(4) A közút kezelője – függetlenül attól, hogy a tisztítási munka üzemképes állapotban kell tartania.
hétköznapra, hétvégi napra, vagy munkaszüneti, illetve ünnepnapra esik-e, (4) Az Önkormányzat a közúti jelzőtáblák láthatóságát, meglétét és 
a szükséges létszámban - a (2) bekezdésben meghatározott kézi tisztítási állapotát rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti.
feladatot, munkaszervezete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri (5) A közút kezelője a közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló 
Hivatala útján látja és végezteti el. alábbi közúti jelzések helyreállítását - megrongálódásuk, vagy észlelésük 
(5) Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, leromlása esetén az észlelést, vagy bejelentést követő - 3 munkanapon belül 
illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület köteles megkezdeni, és 6 munkanapon belül helyreállítani, vagy kicserélni, 
tisztán tartása és síkosság mentesítése, - az ingatlantulajdonos feladata. vagy pótolni: a./ elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák, b./ tilalmi jelzőtáblák, 

c./ „kötelező haladási irány” jelzőtáblák, d./ veszélyt jelző táblák, e./ vasúti 
16. § (9) A síkosság elleni védekezés: A Képviselő-testület a védekezés átjárót jelző táblák, f./ kijelölt gyalogos – átkelőhelyet jelző táblák, g./ 
szolgáltatási szintjeit, az alábbiak szerint határozza meg: lakott terület határát jelző táblák, h./ forgalomirányító fényjelző 

berendezések, i./ burkolatában sérült közműszerelvények, j./ 
vezetőoszlopok, korlátok, közlekedésbiztonsági célt szolgáló 
berendezések, k./ zajárnyékoló falak és létesítményeik.
(6) A közút kezelője az (5) bekezdésben rögzített helyzet bekövetkezése 
esetén, a közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló helyzet 
előbbi, rendezett állapot végleges helyreállításáig - az észlelést vagy 
bejelentést követően - 8 órán belül köteles jelezni a hiányosságot 
elkorlátozással és táblázással.
(7) Az (5) bekezdésben fel nem sorolt, egyéb közúti jelzések 
helyreállításáról, cseréjéről, vagy pótlásáról 22 munkanapon belül kell 
gondoskodni.

A közút melletti növényzet gondozása
23. § (1) A közút kezelője a közutak melletti zöldfelület, növényzet, 

/A táblázatban rögzített időintervallumok átlagos téli időjárásra rendelet szerinti gondozásáról Pilis Város Önkormányzatának 
vonatkoznak, amely –8 °C, vagy annál magasabb hőmérséklet és 30 km/h Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik.
szélerősségre értendők. (2) A rendelet alkalmazásában, a közutak melletti növényzet gondozása az 
Ennél alacsonyabb hőmérséklet, szélsebesség és ónos eső esetén a szórási alábbi feladatok elvégzését jelenti:
munka az észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és a befejezése a./ A közút határán belüli forgalom biztonságát zavaró növényzet 
meghosszabbodhat./ eltávolítása. Jellemzői: elsődlegesen vegetációs időszakban, de 
(11) Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság mentesítési munkák esetén, másodsorban a tárgyév január 01. napja – december 31. napja közötti 
a gyalog- és kerékpárutakra, a várakozóhelyekre és a közösségi közlekedés időszakban.
megállóhelyeire. (12) A síkosság elleni védekezés módszerei és b./ A közúti űrszelvény biztosítása, évente legalább egyszeri alakító 
szempontjai: metszéssel, a szükséges látótávolság biztosítása érdekében.
a./ Szórás tehergépjárművel, a III.-IV. közútkezelési szolgáltatási osztályú Közúti űrszelvény magassága:
utakon, lakóutcákban,
b./ Szórás kézi erővel a közterületi gyalogutakon és járdákon, valamint a 
közösségi közlekedés megállóhelyein.
c./ Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság mentesítési munkák során a 
kerékpárutak, a gyalogutak és gyalogjárdák és várakozóhelyek mentén a 
növényzet védelmére. A klorid hatást minimumra kell csökkenteni, így az 
egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.
(13) A földutak esetében az út síkosság mentesítésére nem kerül sor.

A lehullott hó eltávolítása
17. § (1) A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó gyűjtő utakon, 
ha a lehullott hóréteg 5 cm, a hó eltávolítást indokolt megkezdeni és 
elvégezni.
(2) A IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba eső utakon az (1) Kerékpár út, járda űrszelvényének szélessége (kerítéstől, telek határától 
bekezdésben meghatározott, III. közútkezelési szolgáltatási osztályba számítottan):
tartozó gyűjtő utakra előírt hó eltávolítás után szükséges a hó eltávolítást 
megkezdeni és elvégezni.
(3) Az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba eső utakon az (1) és a (2) 
bekezdésben meghatározott, III., valamint IV. közútkezelési szolgáltatási 
osztályba tartozó gyűjtő utakra előírt hó eltávolítás után szükséges a hó 
eltávolítást megkezdeni és elvégezni, amennyiben a hó jelentős mértékű 
olvadása nem indult meg, a hó eltolása nem jár a földút műszaki állagának 
jelentős mértékű romlásával.
(4) A hó kézi eltakarítását - minden esetben - a magasabb osztályba sorolt út 
mellett és a lakosság ellátását biztosító főbb intézményeknél, az iskoláknál, 
az óvodáknál, az egészségügyi, a közigazgatási közintézmények, valamint c./ A károsítók elleni védekezés a növényvédelemre irányadó központi 
a közlekedési létesítmények közvetlen környezetében kell megkezdeni. jogszabályi előírások, valamint a föld- és talajvédelmi hatóságok egyedi 
(5) A VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó kerékpárutak előírások szerint.
esetében, a hó eltakarítást igények szerint kell az ügyeletesnek elrendelnie. d./ Fűkaszálás és úthatáron belüli növényzet gondozása, az alábbi 
(6) A közút részét képező várakozóhelyeken is szükséges a hó eltakarítása, gyakorisággal:
különösen akkor, ha az fizetős várakozóhelyként üzemel. A közút részét 
képező fizetős, vagy közhasználatra átadott várakozóhelyeken (pilisi 
Vasútállomás P+R parkolók területén és az utak csatlakozásaiban, a 
közlekedési létesítményekhez vezető csatlakozó járdákon) a hó eltakarítása 
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(3) A közút tartozékát képező, 3,0 m magasságot meghaladó fa ápolási kerékpárutak, várakozóhelyek szelvényébe tartozó közműszerelvények 
(ifjítási, metszési), csonkolási, illetve 3,0 m magasságot meghaladó fa rongálódásának kijavításáról, a burkolaton keletkezett deformációk 
teljes kivágására irányuló feladatokat az Önkormányzat – külső szakcég megszüntetéséről, a burkolati repedések kiöntéséről, a szegélyek megfelelő 
bevonásával, évente két alkalommal, a tárgyév január 01. napjától március állapotba hozásáról.
31. napjáig tartó időszakban, valamint a tárgyév november 01. napjától (3) Az Önkormányzat a közútfenntartási feladatokra vonatkozó tárgyévi 
december 31. napjáig tartó időtartamban - Pilis Város Önkormányzatának programjában ütemezi az egyes járdákhoz, gyalogutakhoz, 
Polgármesteri Hivatala (közreműködő) útján, a Polgármesteri Hivatal kerékpárutakhoz, várakozóhelyekhez kapcsolódó felújítási munkákhoz 
igazgatási költségvetési kerete terhére végezteti el, és hajtja végre. kapcsolódóan, a mozgássérültek mozgását segítő járdaszegély 

Ügyeleti és készenléti szolgálat süllyesztéseket is.
26. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló közutak (4) A várakozóhelyek fenntartása körében a tervezett karbantartási, 
üzemeltetésével kapcsolatos ügyeleti és készenléti szolgálati feladatot a felújítási munkáknak ki kell terjedniük a hozzávezető utakra és járdákra is.
Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-re ruházza át. A vízelvezető rendszer fenntartása
(2) A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. a közutak üzemeltetésével kapcsolatos 33. § (2) A település belterületi közigazgatási területén lévő szikkasztó 
ügyeleti és készenléti szolgálati feladatok üzemi általános és különös földárkok mélyítését – az ún. lefolyási irányt figyelembe véve - minden 
költségeit a Kft. tárgyévi üzleti tervébe előirányozza és betervezi. második (2.) évben, legalább egy alkalommal el kell végezni.

A külterületi közút (földút) fenntartása (3) A település belterületi közigazgatási területén lévő úthálózat mellett 
28. § (1) A külterületi közutak (földutak) járhatóságáról a közút kezelője az felmagasodott padkákat - a csapadékvizek akadálytalan lefolyása 
önkormányzati rendeletben foglalt feltételek és szempontok szerint érdekében - minden második (2.) évben, legalább egy alkalommal le kell 
gondoskodik. nyesni.
(2) A járófelületet a település külterületi úthálózatán évente legalább kettő (4) A település belterületi közigazgatási területén lévő, kiépített levezető 
alkalommal profilba kell helyezni. árkok tisztítását minden évben el kell végezni.
(3) A közút kezelője a fenntartási munkákat elsősorban tavasszal, a talaj (5) A település belterületi közigazgatási területén a csapadékvíz 
felszáradása után, valamint másodsorban ősszel, az első őszi esők elvezetésére szolgáló egyéb műtárgyakat, évente legalább egy alkalommal 
lehullását követően köteles elvégezni. jókarba kell helyezni.

Az útburkolat fenntartása (6) A település külterületi közigazgatási területén lévő szikkasztó földárkok 
29. § (1) A közút kezelőjének a közút burkolatán észlelt, a forgalmat zavaró mélyítését - az ún. csapadékvíz lefolyási irányát figyelembe véve - minden 
burkolati hibákat a hiba észlelését követően 48 órán belül közúti évben, legalább egy alkalommal el kell végezni. 
jelzőtáblákkal jelezni kell. Pilis, 2010. május hó 28. napján.
(2) A közút kezelője a hiba kijavítását, az alábbi időhatárokon belül köteles 
elvégezni:

Járda, gyalogút, kerékpárút, várakozóhely fenntartása
30. § (2) A fenntartási munkák keretében gondoskodni kell az 
önkormányzati rendelet részeként kijelölt járdák, gyalogutak, 

Szabó Márton polgármesterdr. Csiki Gábor jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Pilis, 2010. május hó 31. napján.

azt nem közölték, a másik család még ígéretet sem kapott a 
kárfizetésre. Teljes bizonytalanságban vannak, hogyan és hol 
folytatják az életüket, holott hamarosan itt a tél.

Engedjék meg, hogy ezúton köszönjük meg mindazoknak a Köszönjük mindazoknak, akik felkarolták és támogatták ezt a 
segítségét, akik támogatásával megvalósulhatott 3 árvízkárosult kezdeményezést.
edelényi család 1 hetes üdültetése Pilisen. A családok augusztus 3- Sipító Pihenőpark, MSZP pilisi szervezete és a Napsugár 
án érkeztek Pilisre, a Sipító Pihenőparkban kerültek elszállásolásra. Nőtagozat, Pilis Város Polgármesteri Hivatala, Pilis Város Szlovák 
Első este ismerkedési estet (szalonnasütés) rendeztünk részükre a Nemzetiségi Önkormányzat, HIT Gyülekezet, fvm, Hakkel 
Mala Fagyizóban, amelyen a támogatók és a szervezők egy része is Vagyonvédelmi Kft., Csikós Jánosné-vegyesbolt, Erdőszöv Zrt. , 
megjelent. A családok programjában szerepelt többek között a Vidám Tavasz Klub, Gál Szerelvénybolt, Jenci húsbolt, Polgár 
Dolina felfedezése, a Gerje forrásvidék bejárása, a jászberényi Pálné, Tanyi József, Főnix műszaki bolt, Mészárosné Csetneki Kati, 
állatkert, valamint az albertirsai strand felkeresése is. A nyaralás Németh Andrea, Bukovinszki Jánosné, Dr. Legeza Margit, özv. 
második napján a jászberényi állatkertet kerestük fel a gyerekek Polgár Istvánné, Polgár Mihály, SPURS benzinkút, Zs-Petrol Kft, 
nagy örömére. A legnagyobb élményt a kecskegidák etetése Pilisi Sütőipari Kft., Molnár Józsefné – Fincsi Falatozó, Oláh 
jelentette. A többi programról tekintettel arra, hogy azok már a Józsefné, Králik Veronika, Sahin Tóth Jenőné, Hegedűs Zsuzsanna, 
lapzárta után kerülnek lebonyolításra, csak a következő számban Pilisi Mini Kft., Gaál Károlyné (Unyi tüzép), Szelepcsényi 
tudunk beszámolni. Györgyné, Barátság Klub, Macsuka Viktória, Csiló Béla, Évi 
 A családok közül az egyik az árvíz következtében elvesztette zöldséges, Kovács Gábor vegyesbolt, Trenyik József Kft., Marvik-
otthonát, a másik két család otthona még megmenthető, azonban 08 Mobil Kft., Dobozi Zsuzsanna, Lugosi Andrea, Fellegi István, 
hónapokig eltart, míg visszaköltözhetnek. A felújítást mindaddig Baranyák Józsefné, Vrabecz Jánosné, Dánosi úti zöldséges, Bene 
nem tudják elkezdeni, amíg a falak ki nem száradnak, ez pedig elég Lászlóné, Mill Cafe Pizzeria, Misi József, Hős Attila, Kökény 
lassú folyamat, melyet az időjárás is nagyban befolyásol. A Mihályné  Drágóczi Imréné, Matos Péter, Bán Gyula, Bókáné Bán 
családok berendezési tárgyai (bútorok, ruhák, háztartási eszközök) Csilla, Halásziné Karaffa Natália, Olajosné Hajba Zita, Rébeli-
tönkrementek. Elképzelni sem tudjuk, hogy min mehettek keresztül Szabó Ildikó, Mundrusz Tamás, Tóth László, Mala Fagyizó, 
a kitelepítés és most a kárfelmérés, mentés során. Gondoljunk csak Szemereczky Imréné, Patkó Péter, Németh Andrea (Budapest), 
bele, mi hogy éreznénk magunkat, ha a szemünk láttára menne Krepsz András, Drágóczi Sándorné, Kerepeszkiné Németh 
minden tönkre, amiért éveket dolgoztunk. Szerencse a Erzsébet, Várfalvi Jánosné, Várfalvi István és neje, Velki György, 
szerencsétlenségben, hogy mindhárom családnak volt biztosítása, Fehérvári József, Várfalvi Tímea, Platán Üzletház, Chudoba 
de nehogy azt higgyük, hogy ezzel megoldódott a problémájuk… Mihály, Balogh Adrienn-monori piactéri Baromfi Bolt, Polgárné 
Az árvíz júniusban volt, ehhez képest az egyik család még csak Pintér Erzsébet, Pintér Erzsébet, Nagy Lászlóné.
ígéretet kapott arra, hogy fizet a biztosító, de hogy mennyit és mikor 

Tisztelt Pilisiek!Köszönet!

A szervezők

„Az évek örömmel jönnek, ha jót hoznak, és mord 
kegyetlenséggel szórják el romlott terhüket, 

ha az van rájuk bízva.
 Az évek utak, melyeket végig kell játszani.“

 Fekete István
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át. Felhívom a vonattal közlekedők figyelmét, illetve a 
szabálytalanul közlekedő gyalogosokét, hogy cseleményükkel 

Tájékoztatom önöket, hogy 2010. augusztus 19-i megvalósítják a 218/1999. Kormány Rendelet 55. §.-ba ütköző 
hatállyal „A szabálysértésekről” szóló 1999. évi „Vasúti szabálysértést”, mely 30.000,- forintig terjedő 
LXIX. törvény több pontban is változott.  pénzbírsággal sújtható. 
Társadalmi veszélyességük növekedése miatt az A jelzésekre figyelemmel, az elkövetkező időszakban, több 
elzárással sújtható szabálysértések körét kiegészítettek, alkalommal fogjuk a vasútállomást ezirányban is ellenőrizni és 
önkormányzati hatáskörből a bíróság hatáskörébe utalták. szabálysértési feljelentés lehetőségével élni.
A fenti időponttól kezdődően a Magánlaksértés, a Feloszlatott A fűtési szezon közeledtével ismét aktuálissá válik a tüzifa vásárlás. 
társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel, a Valótlan Jelentkeznek a házaló tüzifaárusok, akik jelentős része csalással 
bejelentés és a Tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel próbálkozik. Kérjük önöket, hogy az idős szomszédjaikra, 
szemben alkalmazható lesz elzárás büntetés, még abban az esetben rokonaikra kiemelten figyeljenek. Értessék meg velük, hogy 
is, ha fiatalkorú (14-18 év közötti) az elkövető. Ehhez kapcsolódóan idegentől ne vásároljanak tüzifát, mégha az olcsónak tűnik is. 
adott az a lehetőség, hogy az elzárással súlytható szabálysértés Amennyiben, mégis e mellett döntenek, akkor hívjanak valakit arra 
elkövetője tetten érése esetén, a gyorsított bírósági eljárás céljából az időre maguk mellé. Valamint jegyezzék fel az árusok adatait, a 
72 óra időtartamra őrizetbe vehető. gépkocsi forgalmi rendszámát. 
A tulajdon elleni szabálysértésekhez tartozik a 20.000,- forintot 

A betakarítási szezon érkeztével, mint minden évben előtérbe meg nem haladó értékre elkövetett lopás, sikkasztás, jogtalan 
kerülnek a mezei lopások és a bosszúság, amelyet a nehézségek árán elsajátítás, orgazdaság, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
megtermelt termény ellopásával az elkövetők okoznak. Több visszaélés, csalás, szándékos rongálás, hűtlen kezelés, nem gépi 
gazdálkodó hathatósabb rendőri jelenlétet kért a külterületi meghajtású jármű jogtalan használata.
szántókra. A Pilisi Rendőrőrs dolgozói a tőlük elvárható legtöbbet 

A nyári hónapokban rendkívüli mértékben megszaporodott a megteszik annak érdekében, hogy a mezei lopásokat megelőzzék, 
vasútállomás őrizetlen kerékpártárolójából történő kerék- elkövetőket felderítsék. Az előző évekhez képest segítséget jelent 
párlopások száma. Több szálon futó felderítő tevékenység ebben, hogy Pilis Város Önkormányzatának támogatásával sikerült 
részeként, ezidáig két különálló elkövetői kőrt sikerült behatárolni egy fő körzeti megbízotti státusz kialakítása, akinek az 
és eljárás alá vonni. Az egyik elkövetői kör esetében illetékességéhez tartoznak a Város külterületi részei, a zártkerti 
megállapítottuk a kerékpárokat felvásárló orgazda személyét is, részek és a dűlők. 
akinél 82 db kerékpár került lefoglalásra Vecsésen. Az eddig 

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk azonosított kerékpárokat Pilisről, Monorierdőről és Vecsésről 
képesek. Úgy, hogy Önök is megtesznek minden maguktól telhetőt tulajdonították el. A kerékpárok azonosításában nehézséget jelent, 
annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.hogy több esetben nem történt feljelentés, továbbá a feljelentés 

megtételekor nem tudták megadni a gyári számot, alvázszámot. A 
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén lefoglalt kerékpárok nagy részét átfestette, átmatricázta, egyéb 
kérem Önöket, hogy hívják munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt a módon átalakította az orgazda kerékpárjavító vállalkozó. 
06-29/498-128-as, vagy a Monori Rendőrkapitányságot a 

A MÁV részéről több esetben is jelzés érkezett, hogy a vasútállomás 06-29/410-726, illetve a 107-es telefonszámon.    
területén pusztán lustaságból, többen nem használják a gyalogos 
aluljárót, hanem a sineken átjárva közlekednek, kerítésen másznak 

RENDŐRSÉGI HÍREK

Kiss Gábor r. őrnagy
Őrsparancsnok 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Pilis Város Polgármesteri Hivatala 
gumiabroncs (kerékpár, motorkerékpár, autó, stb.) és elektromos berendezések 
(televízió, hűtőgép, dvd-lejátszó, stb.) gyűjtését szervezi, melynek keretében 
lehetősége nyílik a pilisi polgároknak az általuk már nem használt minden nemű és típusú 
gumiabroncs legális és térítésmentes leadására, valamint a már használaton kívüli 
elektromos berendezések leadására. Ezt követően az Önkormányzat gondoskodik az 
összegyűlt abroncsok, illetve az elektromos berendezések szakszerű és biztonságos 
elszállításáról és megsemmisítéséről.
Akciónk célja: a bel-és külterületen illegálisan elhelyezett veszélyes hulladék 
mennyiségének csökkentése.
A gyűjtés helye: Pilis Város Polgármesteri Hivatala (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos 
u. 47. telefonszám: 06-29-696-310)A koordinátor: Rácz Zoltán.

A gyűjtés időtartama:
2010. október 04.-én 8:00 – 18:00-ig
2010. október 05.-én 8:00 – 16:30-ig
2010. október 06.-án 8:00 -  16:30-ig
2010. október 07.-én 8:00 -  16:30-ig
2010. október 08.-án 8:00 -  12:00-ig
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„ÖKOVÍZ  Kft.
„




