
www.pilis.hu HÍRNÖK
Fo

tó
 P

rin
cz



2022. január-február HÍRNÖK2

1957-1962 között az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán tanult és diplomát szer-
zett olasz, majd francia szakon. 1959-
ben UNESCO-meghívással, ösztöndíjjal 
Franciaországba ment nyelvet tanulni 
és nyári gyermektáborokban nevelőskö-
dött. 1963-65 között a MÚOSZ Újságíró 
Iskola tanulója volt. Közben az érettségi 
után egy évig a Nyugati-pályaudvaron 
pályamunkás, illetve az egyetemi felvé-
telig az OTP Monori Járási Hivatalában 
tisztviselő volt. 1963–68 között az 
Egyetemi Lapok munkatársaként műkö-
dött. 1967-ben UNESCO-ösztöndíjjal a 
Poitiers-i Egyetemen tanult. 1968-69-
ben az Ifjúsági Magazinnál főszerkesz-
tő-helyettesként dolgozott. 1969-1972 
között a Magyar Ifjúság irodalmi rova-
tát vezette. 1976-1992 között az MTV 
szórakoztató és zenei főosztályán kez-
detben főosztályvezető-helyettesi, majd 
főmunkatársi beosztásban tevékeny-
kedett. 1984 és 1986 között másodál-
lásban a Palócföld főszerkesztője volt, 
1988-92 között pedig társadalmi mun-
kában az Ezredvég c. irodalmi lapnak. 
A Magyar Írók Szövetségének 1963-tól 
2006-ig volt tagja. 1988-ban a Zrínyi 

Pilisen született 1937. január 24-én Baranyi Ferenc jegyző és Kuzsma Katalin tanítónő gyermekeként. 
Édesapja monori születésű, jegyzőként, Pilisen, főjegyzőként Nyáregyházán is dolgozott. Édesanyja Csomádon, 

Albertirsán, majd a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában tanított. Anyai nagyapja Kuzsma István 
a pilisi iskola igazgatója volt. Elemi, illetve általános iskolai, majd középiskolai tanulmányait Nyáregyházán, 

Cegléden és Budapesten végezte. Élt Pilisen, Nyáregyházán, Monoron, majd Budapestre költözött.

Miklós Irodalmi és Művészeti Társaság 
alelnökévé választották. A József Attila 
Művészeti Centrum Alapítvány kurató-
riumának 1990-től 2014-ig volt elnöke. 
1992-ben nyugdíjba vonult. A Művészet 
Barátok Egyesületének 2001-től 2003-
ig főtitkára volt. Rövid ideig a Szövetség 
az Európai Magyarország szóvivő-
je volt, valamint elnöke a Haladó Erők 
Fórumának.

1994-től jelenleg is tagja a Magyar 
Zeneszerzők Szövetségének, valamint 
2002 óta a párizsi Académie Européenne 
des Scienses des Arts et des Lettres-nek. 
Kossuth- és József Attila-díjas, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjé-
vel kitüntetett magyar költő, író, műfor-
dító. A számtalan más díjjal, nívódíjjal is 
elismert költő 1954 óta publikálja verse-
it, amelyeket csaknem valamennyi euró-
pai nyelvre lefordították, folyóiratokban, 
antológiákban jelentek meg, néhol önál-
ló kötetekben is. Több, mint 50 kötete 
jelent meg. Első kötete, a Villámok balla-
dája (1962) huszonöt éves korában jelent 
meg, s a szélesebb versolvasó közönség 
körében is ismertté tette. Írói álneve: 

Francesco del Sarto. Baranyi a magyar 
líra igazi elkötelezettje. Verseiben, írásai-
ban szülőfaluját sosem feledi el. Gyakran 
visszatér a Duna-Tisza közére, Pilis, 
Nyáregyháza, Nagykőrös, Cegléd tájai-
hoz. Megszállottja az operairodalomnak. 
7-8000 darabos operalemez gyűjtemé-
nye van. Operalibrettókat is írt és fordí-
tott, televíziós dokumentumjátékai nagy 
zeneszerzők (Csajkovszkij, Donizetti, 
Rossini, Verdi, Wagner) életét és mun-
kásságát ismertették. Dalszövegei 
különféle hanghordozókon is kiadásra 
kerültek. Irodalmi és zenei ismeretter-
jesztő műsorai a rádióban és a televízió-
ban igen népszerűek voltak. Műfordításai 
is igen kiválóak. Az olasz irodalom egyik 
legjobb ismerője. Többek között lefordí-
totta Dante Isteni színjátékát is.

1962-ben vette feleségül Büki Erzsébetet, 
házasságukból 1967-ben egy fiuk, Péter 
született. 2005-ben Pilis várossá ava-
tásakor díszpolgári címet, majd szülő-
városának felterjesztésére 2016-ban 
Regionális Prima Primissima díjat kapott.

BARANYI FERENC: 

Szeretnék
Szeretnék:
kimenni messze, a víz partjára
s a lemenő nappal szembenézve
nekidőlni egy fának.
Hetenként többször.
A fejemet is hátravetve
hallgatni a halk szúnyogdongást,
meg a zsongó, csobogó vizet,
mikor beszél a Csenddel.
Úgy maradni,
míg feljönnek a csillagok
és simogató ezüst fényüket
fejemre hintik.
...Először egy napig maradni ott
azután két napig,
azután három napig,
azután mindig...

85 éves Baranyi Ferenc 
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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves Olvasónkat!
Szinte még csak most álltunk fel az ünnepi asztaltól, most bontogattuk 

a karácsonyi ajándékokat és most kívántunk egymásnak boldog új esztendőt, de mire ezeket 
a sorokat olvassák, a második hónapunk is mögöttünk van már. Készülődünk a tavaszra, 

várjuk, hogy ismét többet lehessünk a szabadban, kerti munkáinkat is elkezdhessük. 
Végéhez érünk a farsangi karneválnak, népies kifejezéssel élve a „farsang farkának” és 

várjuk a kikelet havát. Iskolásaink készülnek már a legnagyobb tavaszi nemzeti ünnepünkre. 

Kihívásokkal teli új esztendő 
lesz a 2022-es év

vírushelyzet sajnos tavaly óta szinte mit sem változott. 
Városunkban igyekszünk mindent megtenni, hogy a min-
denkori szabályozások betartása mellett minél zökkenő-

mentesebben élhessék lakosaink mindennapjaikat. Sikeresen zárult 
az idei, városunkban szervezett első oltási akció is, sokan éltek 
az időpontfoglalás nélküli hétvégi lehetőségek-
kel. Tájékoztatást adtunk a ceglédi Toldy Ferenc 
Kórház és Rendelőintézet időpontjairól, így több 
alternatíva közül választhattak az oltakozni vágyók. 
A jövőbeni oltási akciókról, változásokról is ter-
mészetesen tájékoztatást adunk. Kérjük, figyeljék 
internetes felületeinket!

Lendületesen, feltöltődve kezdtük meg a munkát 
a hivatalban, a ciklusprogramban megfogalma-
zott törekvéseket igyekszünk megvalósítani. Újabb 
pályázatokat nyertünk és indulunk a következő-
kön, hogy minél magasabb szintre emeljük váro-
sunk színvonalát, élhetőségét! Az előzetes kérdőíves 
felmérés eredményeként pályázatot nyújtottunk 
be egy Gerje családi-szabadidő park projektre. Szintén indultunk 
a HAJT-A Csapat közreműködésével zajló vidékfejlesztési pályá-
zaton, amelynek segítségével az utak karbantartásához szükséges 
gépeket, eszközöket vásárolnánk meg. Nemrégiben beadtuk pályá-
zatunkat a TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés projektre 
is, amellyel az iparterületeinket fejleszthetjük. E hónapban haszná-
latba adtuk a Dózsa György úti Közösségi Házat a Monori Járási 
Hivatalnak, hogy az átalakítási munkálatok után, várhatóan ápri-
listól egy modernebb, ügyfélbarátabb környezetben fogadhassák 
Önöket a kihelyezett pilisi kirendeltségen. Ezzel is segítjük a ható-
sági ügyek helybeni ügyintézésének lehetőségét. Erről a projektről 
a következő számunkban írunk részletesebben.

Ismét élet költözött a Csepi (Csernai Pál Közösségi Központ) 
falai közé, számtalan előadással, színházzal, a Dumaszínház 
nagyágyúival találkozhattunk eddig és a programkavalkád még 
nem ért véget. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ismét lesznek 
ingyenes kulturális programjaink is, melyről részletesebben az újság 
további oldalain olvashatnak! Lapunkban az új szakmai vezető is 
bemutatkozik.

Fejlesztéseink haladnak tovább, az új, hét csoportszobás óvo-
da-beruházás közbeszerzési eljárása hamarosan indul. Év végéig 
befejeződnek a Rákóczi út és Harang utca egyes szakaszainak 
járdafelújítási munkái is. A kerékpárút és a felszíni csapadék-

víz-elvezetés kivitelezőjével sikerült a szerződést módosítanunk és 
megállapodás született, hogy a kifogásolt hibákat – időjárás függ-
vényében – április végére elhárítják. Ugyanígy folynak a városban 
más fejlesztések is, mint pl.: a Pilisi Labdarúgó Klub beruházása is a 
Csepi mellett. Itt már meg is tartották az első edzőmérkőzéseket is. 

Ugyanakkor befejeződtek a város egyes közútjainak 
felújítási munkái, a kivitelező a garanciális időszak-
ban az esetlegesen szükséges javításokat elvégzi. 
Befejeződött a Gubányi Károly Általános Iskola 
Széchenyi úti telephelyén lévő tornaterem felújítá-
sa, a támogató felé az elszámolás folyamatban van. 

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ebben az évben 
mennyi kihívás vár ránk akár itt a hivatalban, akár 
Önöknél odahaza. Ebben az évben bonyolítják 
le az országgyűlési képviselők választását, melyről 
részletesebben a Helyi Választási Iroda vezetője 
tájékoztatja Önöket az újságban. A választások-
kal egy időben népszavazást is tartanak, melyről 
bővebben a későbbiekben olvashatnak. Az idei év 

őszén lesz még egy népszámlálás is, melynek dátumát még nem 
tűzték ki, mint ahogy nincsenek információink a lebonyolításáról 
sem. Amint a birtokunkba kerülnek ezek az információk, meg-
osztjuk majd felületeinken. Kérem Önöket, hogy éljenek választói 
jogukkal és minél többen vegyenek részt a tavaszi választáson és 
népszavazáson, valamint segítsék kollégáim munkáját az őszi nép-
számlálás folyamán. Ezek a feladatok minden hivatali dolgozónak 
és közreműködőnek többletmunkát jelentenek, melyeket a meglé-
vők mellett, szigorú szabályozás mellett végeznek el. Szeretném, ha 
városunkban minden szabályosan és zökkenőmentesen történne, 
mindenféle zavaró körülmény kizárásával.

Most azonban ne szaladjunk ilyen gyorsan előre, gondolataink-
ban csak a tél vége, a tavasz közeledte forogjon! Várjuk a kikeletet, 
a természet ébredését, mellyel hangulatunk is sokkal derűsebb lesz 
és pozitívan tekinthetünk a kihívásokkal teli idei év elé. Ennek 
jegyében várjuk Önöket a Petőfi parkba 2022. március 15-én 9 
órakor, hogy együtt emlékezzünk meg a 173 évvel ezelőtti törté-
nelmi eseményekre.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn.” Széchenyi István

A
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Mivel ebben a formában 2022-ben még 
nem találkoztam az Olvasókkal, először is 

köszöntök mindenkit és kívánok minden jót az új 
évben Pilis lakosságának. Már közhely elmonda-
ni, de sajnos, mint minden évben, az önkormány-
zat 2022-ben is nehéz és komoly kihívásokkal 
teli időszak elé néz. A járványhelyzet teremtette 
bizonytalanságon túl az önkormányzati költség-
vetésekre is hatással lehet az országgyűlési 
választások kimenetele. Lapzártakor tart az idei 
költéségvetési rendelet előkészítése, amelynek 
a meghatározó bevételi oldala jól tervezhető, a 
kormányzat által biztosított településarányos 
normatívák alapján az intézmények működtetése 
és a városüzemeltetés legalább a tavalyi szinten 
biztosított. A saját bevételeink terén mintegy 
10%-os bevételnövekedéssel számolunk, amelyet a folyamatban 
lévő fejlesztéseinkhez fogunk felhasználni. A város alkalmazásá-
ban álló dolgozók mintegy 10%-os bérfejlesztéssel és teljes havi 
évvégi jutalommal (elvetve az eddig megszokott „bérmaradvány” 
felosztásának módszerétől) számolhatnak, egyéb juttatásokat a 
tavalyi szinten tervezzük számukra. A lakosság részére biztosított 
szociális normatívát – a felosztási rendszert folyamatosan fino-
mítva – igyekszünk a lehető leghatékonyabban felosztani (erről a 
lapban részletesen is olvashatnak). 

2022-ben – szerencsés esetben – fejlesztésekre Pilis várhatóan 
több, mint kétmilliárd forintot tud majd fordítani. Ez részben 
az óvoda 1,5 milliárd forintjából, illetve a Települési Operatív 
Programok (TOP) pályázatokból tevődik össze. Mire ez a lap-
szám megjelenik, az új óvoda kivitelezési és eszközbeszerzési 
eljárásai lezárulnak, a kivitelezők kiválasztásra kerülnek. A TOP-
pályázatok közül elindultunk a Gerje forrásvidék sport, rekreációs 
és családi park kialakításának programjával mintegy 300 milliós 
összegben, és az anyaggödör (volt homokbánya) gazdasági-ipari 
(Gip) területté alakítására pályáztunk a maximálisan lehetséges  
400 millió forintos összegre. Bízunk abban, hogy az itt beinduló 
vállalkozásoktól származó adóbevételek és munkahelyteremtés 
Pilis város működtetési feltételeinek, fejlesztési lehetőségeinek 
ugrásszerű javulását fogja néhány éven belül eredményez-
ni. Mindkét pályázat elnyerésére Pilisnek komoly esélye van. 
Előkészület alatt áll a TOP-pályázatok keretében a település 
egészégügyi infrastruktúrájának fejlesztése is. 

Nagy és örvendetes kihívást jelentenek ezek a folyamatosan 
megjelenő pályázatok, ugyanakkor komoly terhet is az ezeken 
való részvétel. A pályázati anyagok összeállítása, zsűrizése, az 
engedélyeztetési eljárások, az elnyert pályázatok megvalósítása 
speciális szakmai, jogi, pénzügyi ismereteket és nagy munka-
idő-ráfordítást kíván. Ebből a munkából, ezzel is csökkentve az 
önkormányzat kiadásait, a képviselők is kiveszik a részüket. 

És most térjünk rá a konkrétumokra. Elsődleges cél a már meg-
indult és folyamatban lévő projektjeink sikeres végrehajtása. 
Legnagyobb feladat az új óvoda építése lesz, az átadás céldá-
tuma 2023. július 31., a 2023/24-es nevelési évet a Kávai úti 
óvodások reményeink szerint már itt kezdhetik meg. A Rákóczi 
és Harang utcák járdaépítésének anyagát elkezdtük összeállítani, 

néhány héten belül meg fog jelenni a pályáza-
ti felhívás. Előrehaladott tárgyalások folynak a 
Peikko Kft.-vel telephelycsere megvalósításáról, 
bízunk benne, hogy ez mindkét fél megelégedé-
sére hamarosan lezárul, így a Gerje forrásvidék 
területéből az önkormányzati tulajdon a csere 
következtében 2,5 hektárral bővülni fog. A tavalyi 
évben megkötött szerződésünk alapján meg-
kezdődtek a forrásvidék állapotfenntartási és 
karbantartási feladatait megalapozó vizsgálatok, 
beleértve a tavak ökoszisztémájának vizsgálatát 
is, az itt készült javaslatok alapján reményeink 
szerint tervezni tudjuk a terület és a tavak szín-
vonalas fenntartásához szükséges műveleteket.

A tavalyi évben határidőre lezárultak az útfelújí-
tások, jelenleg a projektek elszámolási eljárása folyik. Terveink 
szerint a külterületen további dűlőkben a Városüzemeltető kivi-
telezésében hasonló műszaki tartalommal tovább folytatjuk az 
útjavítási munkákat. A Rákóczi úti kerékpárút-építési projekt a kivi-
telezővel, illetve a Magyar Közúttal való egyeztetések után ez év 
április 30-ával befejeződik. Eddig az időpontig a kivitelezőnek el kell 
végeznie a védőkorlátok javítását, a gyalogátkelőhely megfelelő 
megvilágítását, és ezt követően garanciális időszakban az útburko-
lati festések, illetve az aszfaltburkolat felületi egyenletlenségeinek 
javítását. A kivitelező levonulása után lesznek még feladataink 
a Rákóczi úton, több védőkorlátot akarunk elhelyezni, és ahol 
kialakítható szabályos parkoló, ott ezek létesítését is beterveztük. 
Folytatni kívánjuk a belterületi utcák karbantartását, ezeket a 
feladatokat a Városüzemeltető fogja végezni, munkájukhoz meleg-
aszfalttal kátyúzó készülékek beszerzését irányoztuk elő. 

Sajnos a rossz időjárás, illetve a beszállítók késése miatt némi-
képp csúszásban van a szennyvíztisztító-telep iszapprés és 
homokfogó beépítési projekt. Jelen állás szerint március 15-ig 
biztosan elkészülnek, és elkezdődhet a próbaüzem. Ennek ered-
ményétől függően a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás ismét 
lehetővé válik. 

Pilis város víziközmű-rendszerének kihasználtsága, hasonlóan a 
Pest megyei települések többségéhez, a lélekszám növekedése 
miatt meghaladja a névleges terhelhetőséget. A meghibásodási 
szám egyre növekszik (különösen igaz ez a vákuumos hálózat 
gépészeti elemeire) és ez csak részben vezethető vissza az 
üzemeltető hibás tevékenységére, ami a rendszer korosodására, 
választott rossz technológiájára (nem vákuumos rendszert kel-
lett volna létrehozni) és fokozott kihasználtságára utal. A szenny-
víztisztító-telep hidraulikai terhelését a jelenlegi napi 1000 m3-ről 
1500 m3 kell emelni. Ilyen mértékű kapacitás-bővítés csak új SBR 
tisztítómedence építésével lehetséges (vannak kísérleti stádium-
ban lévő alternatív megoldások, amelyek kevesebbe kerülnének, 
de ezek bevezetése sajnos még nem engedélyezett).
 
Minden belterületi lakost érint és sok jogos panasz érkezik az 
ivóvíz időnkénti undort keltő elszíneződése miatt. Az elszíneződés 
oka a kutakból kitermelt víz magas vas-mangán-tartalma, amely 
kirakódik a hálózat csővezetékeinek falára és innen a hirtelen 
megnövekedett vízáramlási sebesség vagy nyomásváltozás (ezek 

Beszámoló az elmúlt 
két hónap eseményeiről
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oka a pl.: csőtörés, tűzoltás vagy locsolás) hatására a csőfalról 
leválik és az áramló vízbe keveredik. A probléma szerintem már 
mindenki számára unalomig ismert, ez a lakossági reklamáci-
ókból is látszik. Megjegyzem, a reklamációk hangneme némely 
esetben lehetne ugyan európaibb is, de hát nem vagyunk egyfor-
mák. Innen üzenem a fenyegető némelyeknek, hogy semmiféle 
televíziós csatorna vagy a fogyasztóvédelem nem tud ezen a 
helyzeten segíteni, hacsak nem adnak több száz millió forintot a 
vas/mangán szűrőberendezés telepítésére. A képviselő-testület 
mindent megmozgat, hogy pénzt szerezzen a szűrőberendezés 
megvalósítására (ennek igazságát bizton elhihetik, már csak azért 
is, mert a képviselők épp úgy, mint mindenki, gyakori kárvallottjai 
a váratlanul zavarossá váló ivóvíznek). Nézzük, mit tehetünk: az 
idei évben árajánlatot kértünk a hálózat szivacsos tisztítására, ha 
ez beérkezik és az idei költségvetésből tudjuk finanszírozni, akkor 
megrendeljük a munkát. Bár ez nem éppen takarékos megoldás, 
hanem kényszer szülte rossz döntés, hiszen előbb az ivóvíz szűré-
sét kell(ene) megoldani, mert a tisztítási művelet sikere esetén is 
csak átmeneti időre (2-3 év a vállalkozó ígérete szerint) fog javulni 
a helyzet, ez alatt a hálózat újra szennyeződik és ismét lehet X-szer 

tízmillió forintot ráfordítani a tisztítására. A végleges megoldásra 
folyamatosan keressük az oldott vas/mangán-vegyületek kiszűré-
sére a legjobb ár/érték arányú technológiát, amire alapozva doku-
mentációt állíthatunk össze, felkészülve a várható pályázatokra. 
(Tájékoztatásul: az utóbbi 3 évben olyan pályázat nem jelent meg 
a témában, amelyen Pilis indulni tudott volna – ivóvíz tekintetében 
vannak nálunk jóval rosszabb helyzetben lévő önkormányzatok 
is, az ő támogatásuk az első.) Tényszerűen: a víziközműveink 
fejlesztéséhez, a felsorolt célok megvalósításához összeségében 
mintegy 3 milliárd Ft szükséges úgy, hogy ez nem tartalmazza a 
jelenleg még csak a „jó lenne” kategóriába sorolható ívó-, illetve 
szennyvízhálózatok bővítését/átalakítását. Kormányzati segítség 
(amelyre van ígéretünk) nélkül Pilis ilyen mértékű fejlesztéseket 
önerőből nem tud végrehajtani. (Jól szemlélteti ezek forrásigényét, 
hogy a szükséges összeg csaknem kétszerese Pilis város teljes évi 
költségvetésének.) 
Ennyi fért a tájékoztatóba, esetleges kérdéseiket elektronikus 
formában várom a megadott elérhetőségeken.

MALA FERENC ✍ alpolgármester

Szakemberek szerint a COVID-19 jár-
vány az ötödik hullám csúcsán jár. 

Sajnos ezt érzékeljük oktatási-nevelési 
intézményeinkben is. Szinte minden héten 
karanténba kerül egy-egy osztály vagy 
óvodai csoport. Január közepén az iskola 
minden szülőhöz eljuttatta a következő 
levelet:

„Változott a koronavírus-fertőzéssel kap-
csolatos eljárásrend és az ehhez kap-
csolódó karanténszabályozás, ezzel kap-
csolatban szeretném tájékoztatni Önöket. 
Igazolt tanulói fertőzés esetén a fertőzött 
tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó 
tanulók közül:

– az oltott tanulók esetében nem kerül 
sor járványügyi megfigyelésre, számuk-
ra folytatódik a jelenléti munkarend 
szerinti oktatás,

– a nem oltott tanulók számára járvány- 
ügyi megfigyelés időtartama az utolsó 
találkozástól (az igazolt fertőzött elkü-
lönítésétől) számított 5 nap.

Az igazolt koronavírusos tanuló számá-
ra 7 nap karantén kerül elrendelésre, 
mely akkor kerülhet megszüntetésre, ha 
a beteg már legalább 3 napja láztalan 
és a légúti tünetei megszűntek. A tüne-
tek kezdetétől számított 5. napon végzett 
negatív gyorsteszt eredmény esetén is 
feloldható az elkülönítés. Erről orvos és a 
járványügy dönt! Oltott tanulónak minősül 
azon tanuló, aki a kétdózisú oltóanyag 
esetén az oltás első dózisát már felvette, 
vagy egydózisú oltóanyag esetén az oltást 
megkapta.

A változások azt is jelentik, hogy meg-
szűnt a tantermen kívüli digitális munka-

rend. Amennyiben a karanténba kerülő 
osztály tagjai között van oltott tanuló, 
neki a továbbiakban is iskolába kell járnia, 
rá nem vonatkozik a karantén. Az oltott 
tanulók számára az iskolában továbbra 
is jelenléti oktatás folyik. A nem oltott, 
így karanténba került tanulók számára a 
tananyagról a Kréta naplóban kapnak tájé-
koztatást mind az órai anyag, mind pedig a 
házi feladat vonatkozásában.

Ha az osztály tanulói között nincsen oltott 
tanuló, a karantén minden tanulóra vonat-
kozik, de az osztály számára a karantén 
napjai rendkívüli szünetnek számítanak. 
Ezeket az elmaradt órákat a későbbiekben 
kötelező pótolni, ennek módjáról mindig 
az osztályfőnök ad tájékoztatást.”

A szokásos félévi szülői értekezletek csak 
online tarthatók, a farsangi és Valentin-
napi bálok intézményi szinten elmarad-
nak, csak osztály, illetve csoport szinten 
tarthatók meg.

Az óvodákra az eddig érvényes eljárásrend 
vonatkozik, nincs változás.

Az 5-12 éves korú gyermekek oltására 
már lehet regisztrálni, akinek nincs inter-
net-hozzáférése, a családsegítő munka-
társai segítenek ebben. Infektológus szak-
emberek szerint csak így tudjuk megóvni a 
megbetegedéstől gyermekeinket.

Januári bizottsági ülésünket ismét együtt 
tartottuk a Szociális, Esélyegyenlőségi 
és Alapellátási Bizottsággal, vala-
mint a Kulturális, Szabadidő és Sport 
Bizottsággal. Napirendi pontjaink szinte 
mindegyike megegyező volt, ez indokolta 
az összevonást.

Napirendi pontjaink: 
1. Pilis Város Önkormányzatának 2022. 

évi költségvetésének I. fordulós meg-
tárgyalása, az ezt befolyásoló képvi-
selő-testületi döntések, pl. intézmé-
nyeink dolgozóinak béremelése, egyéb 
juttatások.

2. Pilis Város Önkormányzatának 
SZMSZ módosításra tett javaslat. 
(Adminisztratív jellegű feladat). 

3. A Pilisi Labdarúgó Klubbal kötött szer-
ződés módosítására, valamint megál-
lapodás megkötésére tett javaslat.

4. A Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 2021. évi tevékenységé-
ről szóló beszámoló elfogadására tett 
javaslat.

5. A Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház 2022. évi Munkaterve 
és Szolgáltatási tervének elfogadására 
tett javaslat.

6. A központi orvosi ügyelet 2021. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatás 
elfogadására tett javaslat.

7.  A Pilisi Család- és Gyermekjóléti szol- 
gálat Szervezeti és Működési Szabály-
zatának és Szakmai Programjának Fe- 
lülvizsgálatára tett javaslat.

A felsorolt pontokat tárgyaltuk, döntéseink 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, a tes-
tületi ülésen pedig ismertettük szavazataink 
eredményét az egyes napirendi pontokról.

Az év eleje mind az intézmények, mind 
pedig önkormányzatunk esetében is a ter-
vezés időszaka. Igyekszünk a lehetősége-
inket figyelembe véve olyan döntésekre 
javaslatot tenni a képviselő-testületnek, 
amelyek a város fenntartható működését 
és gyarapodását szolgálják.

BIRÓ IBOLYA ✍ elnök

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
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Nagy léptékkel haladunk a vállalása- 
ink megvalósításában, akár a Fidesz 

Magyar Polgári Szövetség Pilisi Szerve-
zetének kampányígéreteiről beszélünk, 
akár a képviselő-testület által a ciklus 
elején megalkotott ciklusprogramról. 

Ilyenkor február végén kerül elfogadásra 
az éves költségvetés, ami sok szüksé-
ges, költséges, de sajnos nem látványos 
fejlesztés mellett olyan elemeket is tar-
talmaz, mint példásul a szivacsos cső-
tisztítás, amivel, reméljük, jó néhány évre 
megoldódik Pilisen a vízminőség problé-
mája, illetve az orvosi rendelő mellett, a 
központi játszótér felújítása, amire szin-
tén nagy szüksége van a kisgyermekes 
családoknak. 

Azonban én most nem ezekről a fejlesz-
tésekről szeretném tájékoztatni a tisz-
telt lakosságot, hanem a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív program 
keretein belül hamarosan megnyíló, 
„Élhető települések” című pályázaton való 
indulás részleteiről. 

A vállalásainkkor is szükségét éreztük 
egy családi szabadidőpark kialakításának, 
hiszen jól láttuk mi is, hogy a fiataloknak, 
családosoknak helyben nincs lehetőségük 
a szabadidejük aktív eltöltésére. 

Erre kínál most megoldást Magyarország 
kormánya által létrehozott program, amin 

Pilis jó esélyekkel indul, mégpedig egy 
családi és szabadidőpark kialakításával.

Ezt a többfunkciós szabadidőparkot a 
Gerje forrásvidékére tervezzük. A komp-
lexum központi része a szabadtéri színpad 
és a mellette lévő kiszolgálóépület-ren-
dezvényház lesz majd. Ezeknek a kialakí-
tása alkalmas különböző önkormányzati, 
iskolai rendezvények, baráti összejövete-
lek megszervezésére, de akár esküvők 
megtartására is. A kiszolgáló-épület-
ben kialakításra kerül egy közösségi tér, 
melegítőkonyha, külső-belső akadálymen-
tes mosdóhelységek. 

A szabadtéri színpad mellett a második 
legfontosabb eleme a komplexumnak a 
skatepark, ami hatalmas népszerűség-
nek örvend nem csak a fiatalok köré-
ben, és remek sportolási lehetőséget 
kínál. A skatepark egy épített akadály-
park, különböző guruló sporteszközöket 
használók számára, úgymint: görkor-
csolya, gördeszka, roller vagy bicik-
li. Jelenleg egy olyan közepes méretű 
pálya kialakításáról szólnak a terve-
ink, ami elegendő a helyi fiatalok aktív 
időtöltésére, illetve kisebb versenyekre 
való felkészülésre is. Azonban a ter-
vezésnél figyeltünk arra, hogy a pálya 
fejleszthető is legyen, így egy későb-
bi pályázati lehetőséggel bővíthetjük 
majd, hogy akár nagyobb versenyeknek 
is otthont adhassunk, hiszen a kiszolgá-

ló-épület alkalmas lesz nagyobb láto-
gatószám befogadására is.

Természetesen a legkisebbekre is gon-
dolva egy játszópark/játszótér kialakítása 
is helyet kapott a tervben. Reméljük, így 
már nem kell más városba utazni a legki-
sebbekkel sem, hogy kellemesen érezzék 
magukat. 

Nem csak a skatepark esetében tervez-
tünk úgy, hogy az bővíthető legyen. Az 
egész területet úgy jelöltük ki, hogy akár 
teljesen új funkciókkal tudjon majd bővül-
ni (mint például streetball pálya vagy 
szabadtéri fitneszpark), ha lesz rá később 
lehetőségünk egy újabb pályázat kapcsán.

A park tervezése során természetesen 
számolnunk kellett a megfelelő infra-
struktúra megvalósításával. A közműkap-
csolatok kialakításával, parkolók, e-parko-
lók, biciklitárolók, közvilágítás, biztonsági 
és kamerarendszer kialakításával. 

A projekt megvalósítása nagyjából 400 
millió forintba kerül, és sikeres pályázat 
esetén már idén, 2022-ben elkezdhetjük a 
munkálatokat. 

Azt gondoljuk, hogy ezzel a fejlesztés-
sel egy régi, valós igényt sikerül majd 
kielégíteni!

MALA RÉKA ✍ elnök

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Sokat gondolkodva arra a döntésre 
jutottam, hogy a Kulturális Szabadidő 

és Sport Bizottság aktuális havi beszámo-
lóját egy bizonyos témának szentelem. 
Mint a bizottság elnöke, úgy érzem, köte-
lességem felhívni a lakosság figyelmét 
a városunkban zajló közösségi esemé-
nyekre és azok közösségformáló szere-
pére. Ugyan a járványhelyzet még tart, 
ami szomorú tény, ugyanakkor egy kicsit 
mégis öröm az ürömben, hogy a település 
kulturális élete mondhatni újra elindult. 

Köszönhető ez annak, hogy a Csernai Pál 
Közösségi Központ élére egy olyan új, fele-
lős szakmai vezető került Berzéky Anikó 
személyében, akire már nagy szüksége 
volt a közösségi központnak. Mala Réka 
képviselőtársammal karöltve munkát és 

időt nem sajnálva megtettek minden tőlük 
telhetőt és olykor talán még többet is, hogy 
a ház újra számos programlehetőséggel 
lássa el a lakosságot. Ezt a munkát min-
den pilisi lakos nevében nagyon köszönöm 
Rékának, Anikónak és a ház többi munka-
társának, akik ugyanúgy kiveszik a munká-
ból a részüket és hozzájárulnak a CSEPI-s 
rendezvények sikeréhez. Most pedig arra 
szeretnék biztatni mindenkit, hogy keres-
sék a programokat a szórólapokon, plaká-
tokon és webes felületeken. 

Szeretném még a lakosság figyelmébe 
ajánlani a Kármán József Városi Könyvtár 
által szervezett rendezvényeket, kulturális 
eseményeket. Itt szeretném kiemelni és 
egyben megköszönni Malik Tamásné szín-
vonalas és példaértékű munkáját.

Továbbá mindenképp említést szeret-
nék tenni az evangélikus egyház közösségi 
munkájáról, mivel február első hétvégé-
jén egy remekül sikerült bált szerveztek 
nekünk a CSEPI-ben. Köszönjük nekik ezt 
a remek szórakozási lehetőséget és min-
denkit biztatok, hogy bátran látogassa 
az általuk szervezett eseményeket, mert 
biztos, hogy nem fog csalódni. 

Összefoglalva úgy érzem, hogy egy 
nagyon erős kulturális és közösségi élet 
van kialakulóban Pilisen, és mindannyian 
azt szeretnénk, ha ez még tovább fejlődne 
és gyarapodna, amelynek legkézenfekvőbb 
módja, ha minél többen veszünk részt a 
településünkön szervezett bőséges prog-
ramokon.

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
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Köszöntöm a kedves olvasókat a SZEA 
bizottság nevében.

Teli bizakodással láttunk neki az idei év 
költségvetésének tervezéséhez, mivel az 
elmúlt időszakban – a kormányzat jóvoltá-
ból (is) – évről évre nőtt a támogatásokra 
fordítható keret.

Igyekszünk mindig a lehető leggondo-
sabban eljárni a szociális támogatások 
felosztásánál, és folyamatosan – akár 
negyedévente – ellenőrizzük a felmerülő 
igényeket, a döntéseink hatását, és ha 
szükséges, akkor módosítjuk, finomítjuk. 
Sok olyan rendelet született az elmúlt 
évben, ami valós igény volt és nagyon 
pozitív fogadtatásra talált a rászoruló pilisi 
családok körében. Természetesen ezeket 
2022-ben is fenn fogjuk tartani. Fontosnak 
tartjuk a prevenciót (ennek nagyon meg-
nőtt a jelentősége ebben a járvánnyal 
terhelt időszakban), ezért továbbra is 
támogatni fogjuk az idősek és a gyerme-

kek vitamin vásárlását és a meningitis és 
rotavírus elleni védőoltásokat.

A további preferált támogatások, a tel-
jesség igénye nélkül, felsorolás jelleggel: 
iskolakezdési támogatás, nyári gyerek-
felügyelet, időskori gyógyszertámogatás, 
időskori eseti élelmiszer támogatás, eseti 
élelmiszer és élelmiszer csomag, eseti 
gyógyszertámogatás, eseti pénz támoga-
tás, szemüveg támogatás, tűzifa támoga-
tás, lakásfenntartási támogatás, temetési 
segély. Bízunk benne, hogy ezen támoga-
tási formák némelyikén, az igények rang-
sorolása alapján, a pontos keretszámok 
birtokában tudunk majd bővíteni. A pontos 
részletekről (nyomtatványok, igazolások 
stb.) a szociális iroda munkatársaitól kér-
hetnek információt.

Nagyon fontos feladat a helyi egész-
ségügyi ellátás fejlesztése, lehetőség 
szerinti bővítése. Célunk az egészségügyi 
dolgozók munkájának a megkönnyítése, 

illetve a betegek számára megteremte-
ni a legjobb feltételeket, hogy nyugodt 
körülmények közt, a lehető legrövidebb 
várakozás mellett kerülhessenek ellátás-
ra. Erre reményeink szerint lehetőséget 
fog biztosítani a TOP (Települési Operatív 
Programok) pályázaton való részvétel. 
Ennek keretében szeretnénk pályázni egy 
modern beléptető betegirányító-beteghívó 
rendszer telepítésére és/vagy egy jól fel-
szerelt, korszerű fogorvosi rendelő kiala-
kítására. Sikeres pályázat esetén minden 
akadály elhárulna a harmadik fogorvosi 
körzet betöltésére-kialakítására, amire 
óriási a lakossági igény. Jelenleg folynak 
a pályázaton való részvétel előkészületi 
munkái, aminek részleteiről folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk a lakosokat.

Kívánok minden olvasónak jó egészsé-
get 2022-ben.

MALA FERENCNÉ ✍ SZEAB

Szociális,  Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság 

Elindult egy új év, így a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is 
megkezdte a 2022. évi feladatainak ellátását, melyről szeret-

nék rövid tájékoztatást adni. Talán mindannyiunk nevében mond-
hatom, hogy bizakodva tekintünk az idei évre, a folyamatban lévő 
beruházásokon túl további fejlesztéseket szeretnénk indítani, így 
sok feladat áll előttünk. Természetesen a város működtetéséhez 
és fejlesztéséhez egyaránt pénzre van szükség, így a bizottság 
feladata, hogy a pénzügyi kérdésekben állást foglaljon és javas-
latot tegyen a képviselő-testületnek. 

A januári bizottsági ülésen mind közül az első és talán a legfon-
tosabb Pilis Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 
I. fordulós megtárgyalása, valamint a költségvetést befolyásoló 
döntések meghozatala volt. Itt első körben olyan irányvonalat kel-
lett meghatározni a bizottságnak és ezután a képviselő-testületnek, 
mely a költségvetés vázát adja. Az önkormányzat, óvoda, könyvtár, 
Csernai Pál Közösségi Központ és a Városüzemeltető Kft. esetében 
a működtetési és fenntartási költségek meghatározásán túl a fej-
lesztésekre is nagy hangsúly kerül, melyet a költségvetés végleges 
összeállításánál figyelembe kell vennünk. A költségvetés II. fordu-
lója február végén kerül megtárgyalásra, amikor már sokkal több 
számadatot fogunk ismerni, így akkor konkrét összegekről tudunk 
már döntéseket hozni. Azt viszont már jelenleg is látjuk, hogy a fenn-
tartási és fejlesztési igények továbbra is jelentős forrást igényelnek. 
Természetesen a költségvetés elfogadását követően (várhatóan 
márciusban) részletes tájékoztatást fogunk adni az olvasóknak.

A bizottság tárgyalta a Pilisi Labdarúgó Klub 2021-ben kapott 
támogatásának elszámolását. Az önkormányzat a klub részére 
tavaly is biztosított 4 millió forint pénzbeli támogatást, mellyel a 
klub határidőben elszámolt, a bizottság az elszámolást megfele-
lőnek találta. 

Napirendre került a Pilisi Labdarúgó Klubbal kötendő új együtt-
működési megállapodás, mely alapján az önkormányzat 2022. 
évtől – figyelemmel az éves költségvetés egyensúlyi helyzetére 

– az éves költségvetésében bruttó 5 000 000 Ft-os támogatást 
biztosít a klubnak. Ezen túlmenően 2022-ben teljes egészében, 
míg 2023-tól 600 000 Ft-ig átvállalja a Dózsa György úti telep-
hely közüzemi költségeit.

Tárgyaltuk még a Hírnök újság 2022. évi megjelenésével és 
nyomdai költségeivel kapcsolatos napirendet. Az újság 2022-ben 
6 lapszámmal jelenik meg. Nyomdai munkálatait továbbra is a 
legolcsóbb ajánlatot adó Pressman Bt. nyomdája végzi színes 
kivitelben.

A bizottság további napirendeket is tárgyalt, de jelen tájékozta-
tóba ennyi fért bele. Bízom benne, hogy a következő lapszámban 
a végleges költségvetés számaival és további információkkal 
tudok szolgálni.

DEÁK CSABA ✍ elnök

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Felelős kiadó: Pilis Város Önkormányzata
Megjelenik: kéthavonta, 4500 példányban

Szerkesztő: Tóthné Mátrai Edit
Olvasószerkesztő: Szira Péter 

Tervezőszerkesztő: Princz Mihály
E-mail: hirnok@pilis.hu 

Nyomda: Pressman Bt., Dabas

Engedélyszám: ISSN 2062-851X, ISSN 2062-8668

A lapban megjelenő cikkek, fotók, grafikák és hirdetések 
másodközlése kizárólag a szerkesztőség engedélyével történhet.
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Tisztelt Adózók!

2022. évben a fizetendő helyi adókat két egyenlő részletben kell 
megfizetni, melyek határideje: 2022. március 16. illetve 2022. 
szeptember 15.

Az egyenlegközlők, az első féléves adóbefizetéshez szükséges 
csekkek február hónapban kerülnek megküldésre az Adózók 
részére. 

Tájékoztatjuk a T. Adózókat, hogy 2021. január elsejé-
től hatályos adójogszabályok alapján a gépjárműadóval 
kapcsolatos adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) látja el.

A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlá-
jára kell megfizetni a NAV tárgyévben kiadandó határozata szerint.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyek-
ben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségé-
nek megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végre-
hajtása stb.) az adóhatósági feladatokat továbbra is Pilis Város 
Önkormányzatának adóhatósága végzi.

Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás 
lehetőségével, valamint a gépjármű forgalomból való kivonását is 
kezdeményezheti egyévi adótételt meghaladó tartozás esetén. A 
NAV a 2021. évtől keletkező egyévi gépjármű-adótartozás esetén 
kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását. A befo-
lyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó-tartozásokat 
továbbra is Pilis Város Önkormányzat gépjárműadó beszedési 
számlájára kell befizetni 11742238-15392103- 08970000.

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5. §), vagy 
adókedvezményekről (Gjt. 8. §) kizárólag az adózó bejelentéséből 
értesülhet a NAV. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak 
azon esetekben szükséges, amelyekben a NAV nyilvántartásából 
a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg. Az 
ezzel kapcsolatos információk a NAV honlapján megtekinthetők:
https://www.nav.gov.hu 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
36.§ (1) bekezdése alapján „az adóhatóság írásban, az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: 
Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot 
az adózókkal”.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont alapján, és a tör-
vény végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szerveze-
tek 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Pilis Város Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási 
kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefe-
dett ügytípusok esetében az ASP-rendszeren keresztül tesz ele-
get. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, mely elérhetősége 
https://ohp-20.asp.lgov.hu. 

Bővebb tájékoztatás a www.pilis.hu oldalon lévő „Elektronikus 
ügyintézés tájékoztató anyagai” linkre kattintva olvasható!

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezet-
tektől 2019. január elsejét követően papír alapon nem áll 
módunkban ügyindító dokumentumot befogadni. 

2019. március 1-jétől az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) korm. rendelet 22.§. (2) bek.-e alapján az 
önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyen-
legéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem 
értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve 
adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy 
választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen 
adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása 
esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a fel-
számított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről. 
Az adófolyószámla csak abban az esetben kérdezhető le, ha 
teljeskörű képviseleti joggal/meghatalmazottal rendelkező 
e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek inté-
zésére, és az rögzítésre került a rendszerben. Amennyiben 
még nem küldött meghatalmazást, kérjük, mielőbbi pótlását!

Amennyiben nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány az önkor-
mányzati hivatali portálon, csak abban az esetben használ-
ható az e-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/ 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részlet-
szabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötele-
zett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. 

Egyéni vállalkozók, akik nem áfa kötelesek és egyéb, adó-
számmal rendelkező magánszemélyek: részükre is kötelező 
az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés. A pénzforgalmi 
számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét 
belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy kész-
pénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a továbbiakban, akik nem rendez-
ték a fizetési kötelezettségüket, az adóhatóság további értesítés 
mellőzésével végrehajtási cselekményt fog kezdeményezni. 
Ilyen cselekmények például a fizetés lefoglalása, egyéb jöve-
delem lefoglalása, a gépjármű forgalomból való kitiltása.

ADÓÜGYI IRODA ✍

Tájékoztatom Pilis város lakosságát, hogy Pilis Város 
Önkormányzatánál 2022. január 1-től Berényi Mária 

főépítész asszony látja el a települési főépítészi feladatokat.

Főépítész asszony elérhetőségei a következők:
Berényi Mária

e-mail cím: foepitesz@pilis.hu
Telefonszám: 06/29-696-310

Személyes ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetést 
követően hétfő délután 13:00–16:00 óra között.

DR. SZABÓ GYÖRGY jegyző

KÖZÖS ÜGYEINK

Tájékoztató a 2022. évi adózási szabályokról

Tájékoztatás 
főépítészi fogadóórákról
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Monor önkormányzata a 339/2021. 
KT-határozatában döntött arról, hogy 

mint gesztor település 2021. december 
31-i hatállyal kiválik a Monor és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulásból. Ezzel a 
társulási tagok kényszerpályára kerültek, 
hiszen a társulási megállapodás alapján 
a szervezet kötelezően ellátandó önkor-
mányzati feladatokat végzett, mint fenn-
tartó (pl.: család- és gyermekjóléti szolgá-
lati, illetve főépítészi feladatok ellátása).

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
vonatkozásában a lehetséges alternatívák 
kidolgozásra kerültek, melyek alapján a 
legkézenfekvőbb egy saját fenntartású 
intézmény alapítása volt. Ez azzal az előny-
nyel jár a városnak, hogy az önkormányzat 
a saját döntései alapján működteti az intéz-
ményt, a pénzügyi és szakmai ellenőrzés 
is az önkormányzat kezében marad. Ahhoz 
azonban, hogy mindez megvalósulhasson, 
rengeteg okiratot, szabályzatot és progra-
mot kellett elkészíteni, valamint a működé-
si engedélyt is meg kellett szerezni. 

A gyors és pontos teammunkának 
köszönhetően 2022. január 1. napjától 

Sikeresen pályázott a Nyáregyházi Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Magyar 

Falu Program támogatására és vásárolhatott 
egy használt, de igen kevés kilométert futott, 
korábban a Zugló ÖTE tulajdonában lévő korsze-
rű Steyr fecskendő kocsit.

Az eddig használt IFA gépjármű 32 éves és 
elég rossz műszaki állapotban volt, így min-
denképpen megoldást kellett találni az eszköz 
pótlására. A bekerülési ár nagy részét pályá-
zati úton szerezték meg, de az 
önerőhöz támogatást kértek. Pilis 
Város Önkormányzata rendszeresen 
támogatja a Nyáregyházi Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, 
tekintettel arra, hogy – sajnos egyre 
többször – szükség van a munká-
jukra Pilisen is a keletkezett tüzek 
eloltásánál, és sokszor előbb érnek 
ki – a közelség miatt –, mint a hivatá-
sos tűzoltók. Elismerve segítő kész-
ségüket és eddig végzett munkáju-
kat, Pilis Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete határozatot hozott a 
gépjármű beszerzésének támogatásáról és erre a célra 500 000 
forintot biztosított az egyesületnek.

2021. szeptemberében megérkezett a Magyar Falu Program 
5 000 000 forintos támogatása, rendelkezésre állt az önkor-

mányzatok nyújtotta támogatás és a 
magánszemélyek adománya, valamint 
az 1%-os felajánlások is, mellyel meg-
nyílt a lehetőség a fecskendő kocsi 
megvásárlására.

2022. február 5-én ünnepélyes kere-
tek között átadásra került és rendszer-
be állt a beszerzett gépjármű, a jövőben 
továbbra is biztonságosan szolgálhatja 

Nyáregyházát és a környező településeket. Az ünnepségen részt 
vett városunk képviseletében Hajnal Csilla polgármester, aki gra-
tulált az eszközbeszerzéshez.

HCs ✍

önkormányzati intézményként kezd-
hette meg munkáját a Pilisi Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat. Az önkormány-
zat eleget tesz a szakmai felügyelet és 
a jogszabályokban meghatározott felté-
telekkel történő működtetés biztosításá-
nak, valamint ennek ellenőrzésének és 
az adatszolgáltatásnak is. Meghozta a 
döntést az intézményvezetői státuszról is, 
melynek értelmében egy olyan személyt 
választott – határozott idejű kinevezéssel 
– erre a feladatra, aki már több éve itt dol-
gozik, és szakmai felkészültsége is nagyon 
erős. A legalkalmasabb személy erre a 
pozícióra Kotyinszkiné Gajdos Szilvia, aki-
nek irányításával magas színvonalon tudja 
az önkormányzat fenntartásában ellátni 
a feladatát az intézmény. Megtörtént a 
dolgozói létszám emelése, így már – 1 
fő intézményvezető és családsegítő, 1 fő 
szakmai vezető és családsegítő, 4 fő csa-
ládsegítő, akik közül egyikük az adminiszt-
rációs feladatokat is ellátja – összesen 6 
fő végzi a munkát az intézményben. Az 
önkormányzat segítségével az intézmény 
számára továbbra is biztosított a normatív 

állami támogatás megigénylése, az elszá-
molás elkészítése és az ehhez megfelelő 
dokumentáció biztosítása. 

Az intézmény immár önálló szakmai 
egységként, az alapelveivel és céljaival 
összhangban a családsegítés és a gyer-
mekjóléti szolgáltatás alapfeladatait látja 
el. Az önkormányzat és a Pilisi Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat jövőbeni elsőd-
leges célja továbbra is az, hogy javuljon 
a lakossági szolgáltatások színvonala és 
a településeken élők esélyegyenlősége, 
mindez oly módon, hogy szakmai és gaz-
dasági hatékonysággal is járjon. 

Pilis Város Önkormányzata 2022. január 
1. napjától – az önálló intézmény létreho-
zásával – látja el a családsegítői szolgál-
tatást, de a járási szintű feladatellátásra 
a Monor és Térsége Integrált Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat eset-
menedzserei továbbra is rendelkezésre 
állnak. Az intézmény központja a már 
megszokott helyen működik tovább, elér-
hetőségei nem változtak.

HCs ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Régi, de mégis új intézmény a városban

Új tűzoltó autó Nyáregyházán

Önkormányzati fenntartásban

Pályázati forrásból és támogatásokból
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Mozgalmasan indult az új esztendő a városi könyvtárban. 
Januárban a Magyar Kultúra Napja köré szervezett rendez-

vénysorozattal ünnepeltük nemzeti Himnuszunk születésének 
évfordulóját. Ennek kiemelkedő eseménye január 22-én Bencze 
Ilona Jászai Mari-díjas Érdemes művész „Költők társaságá-
ban” című irodalmi estje volt, melynek a Csernai Pál Közösségi 

Központ adott hely-
színt. A népes számú 
értő közönség körében 
nagy sikert aratott a 
klasszikus és kortárs 
magyar költők versei-
ből összeállított válo-
gatás, melyet nagy-
szerűen egészített ki 
Tempfli Erik hangula-
tos zongorajátéka. 

Az Ablak Galéria is csatlakozott az ünnepi rendezvénysorozathoz. 
Egy ismert és kedvelt, helyben élt és alkotott művésztanár, id. 
Balázs József Erdélyt bemutató linómetszeteiből nyílt emlék-
kiállítás a rendhagyó kiállítótérben. Februárban és márciusban 
a szomszédos Albertirsáról érkezik hozzánk egy-egy alkotó. 
Először „Virágzó ékszerek” címmel Baloghné Farkas Annamária 
egyedi, hímzett kézműves ékszereiből összeállított tárlat várja 
az érdeklődőket, míg a tavasz első hónapjában Kőhalmi Márta 
különleges kézműves babái és festményei lesznek láthatóak a 
megújult Ablak Galériában. Áprilisban újra pilisi kiállító mutatko-
zik be, egy fiatal tehetség, Erdős-Tóth Barbara, aki egy egészen 
különleges technikával fa alapra hímez, fa és fonal találkozásával 
alkot egyedi emlék-és dísztárgyakat.

Folytatódik Könyvtári esték előadássorozatunk is. Február 25-én 
18 órai kezdettel dr. Rugonfalvi Kiss Csaba érkezik hozzánk „Kik a 
székelyek” című, rendhagyónak számító előadásával. 

Szintén a Könyvtári esték keretében, április 29-én, egy, a 
Gubányi családot bemutató előadássorozat első részeként Szabó 
Márton, Pilis volt polgármestere osztja meg személyes kötödés-
sel is átszőtt történeteit az érdeklődőkkel „Gubányi Károly és 
családja Pilisen” címmel.

Március 25-én Baráth Viktória, több, nagysikerű bestseller regény 
írója lesz könyvtárunk vendége, legújabb könyve, a „Napfény 
földje” megjelenése kapcsán. A kötetlen beszélgetésen beszélge-
tőpartnere Malik Tamásné, könyvtárunk vezetője lesz.

Ebben az évben több új könyvtári szolgáltatást is bevezettünk, új 
könyves programokkal jelentkezünk. Újdonság a „Meseszombat” 
a gyerekeknek és a „Könyves Vasárnap” a felnőtteknek szóló, 
leginkább új könyveket bemutató, tematikus könyvajánlónk. A 
Facebook-oldalunkon minden szombaton 8 órakor közzétesszük 
a legkisebbek és szüleik érdeklődésére számot tartó meseköny-
veket, ifjúsági olvasmányokat. A felnőtt korosztály számára 
vasárnaponként 15 órakor kerülnek fel az új könyvek. 

Idén egy egész éven át tartó játékkal is készültünk olvasóinknak. 
Könyvkihívást hirdetünk, melynek lényege, hogy 12 darab, a 
könyvtárunkból kölcsönzött könyvet kell kiolvasniuk, meghatáro-
zott feltételek alapján, különböző témákban az év végéig. A kihí-
vást sikeresen teljesítők az év végén sorsoláson vesznek részt, 
ahol értékes ajándékokat nyerhetnek.

Folytatódnak az „Én könyvtáram projekt” keretében szervezett 
tematikus gyermekkönyvtári foglalkozásaink. Sok érdekességgel, 
új ismereti formákkal igyekszünk a legkisebbekkel is megszeret-
tetni az olvasás varázslatos világát.

Fontos változás, hogy a Dózsa György úti Közösségi Ház 2022. 
február 3-tól leválik a könyvtár intézményéről, közösségi szín-
tér szerepe megszűnik, és átadásra kerül a Monori Járási 
Kormányhivatal Pilisi Kirendeltsége részére. Kisebb összejöve-
telek lebonyolítására a könyvtár olvasótermében, vagy a Csernai 
Pál Közösségi Központban van lehetőség.

A könyvtári éves tagság továbbra is ingyenes 14 éves korig, 
közgyűjteményi dolgozóknak és pedagógusoknak, valamint a 70. 
életévüket betöltött nyugdíjasoknak. Középiskolásoknak, egye-
temistáknak és 70 év alatti nyugdíjasoknak 600 Ft, a teljes árú 
tagság pedig 1200 Ft egy évre.

A könyvtárban működő DJP Pont idén is ingyenes számítógép-
használatot biztosít az álláskeresőknek. Lehetőség van továbbá 
térítés ellenében nyomtatásra és fénymásolásra is a DJP Ponton.

Lukácsy Zoltán falugazdász minden pénteken, 8-12 óra között 
tart ügyfélfogadást a könyvtárban. Bejelentkezés és információ: 
06-70-477-3546 telefonszámon.

A jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályozások alapján 
a könyvtár és rendezvényei védettségi igazolvány nélkül láto-
gathatók, de belépéskor a maszk viselése és a kézfertőtlenítés 
kötelező.

Könyvtári szolgáltatásainkról, programjainkról, aktuális látogat-
hatósági szabályokról további információt kaphatnak elérhetősé-
geinken, a 06-29-498-851, 06-20-771-0387 telefonszámokon, az 
info@kjvk.hu e-mail-címen vagy a www.kjvk.hu weboldalon.

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Könyvtári hírek
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Mladoniczki István tősgyökeres pilisi lakos, aki kiválóbbnál 
kiválóbb pálinkáival, szakmai munkájával évek óta viszi 

Pilis városának hírnevét a Kárpát-medencében. István pálinka-
versenyeken bírál, hiszen képzett pálinkamester, szakmérnök 
 és szakbíráló, de mint versenyző is részt vesz egyes versenyeken 
és évek óta arat szép sikereket. 

Idén januárban Közép-Európa legnagyobb párlatversenyén, a 
Quintessence Competition 2022 Pálinka és Párlatversenyen is 
részt vett, ahová 2164 pálinkát és párlatot neveztek be a pálin-
kakészítő mesterek.

Istvánnak 39 érmes tétele lett, ebből 8 bronz-, 14 ezüst- és 
17 aranyérmes. Ezen felül a Robusta birs, a Jázmin szőlő bor-
párlat, a Kökény és a Vackor (vadkörte) 4 kategóriagyőzelmet 
szerzett. Ezekből kettő – nevezetesen a kökény és a vackor – pilisi 
gyümölcs termőterületekről származik, és ezekkel megnyerte a 
„2022. év legjobb magánfőzője” kitüntető címet! 

Kimagasló szakmai munkásságát dicséri még az több, mint 100 
aranyérem és több egyéni cím is, amelyet az elmúlt 6 évben kapott.

Öt alkalommal megszerezte a legjobb magánfőző címet is. 
Ilyen elismerésre méltatták a 2018/19. évi gombai pálinkaverse-
nyen, a 2020. évi Pannónia pálinkaversenyen, 2020-ban a Scientia 
Master Spirit Competition megmérettetésen és 2021-ben az 

Lengyel Zoltán klubelnök: A beruházás megfelelő ütemben halad. A műfüves 
pálya átadásra került, hamarosan a világítás is elkészül mind a műfüves, mind 
a leendő füves pályán. Hamarosan ott buzdíthatják csapatainkat a szurkolók!

Miklósvári János, a felnőtt csapat edzője: Január 8-án kezdtük meg a fel-
készülést a tavaszi szezonra. A keretünk egy picit átalakult, négyen távoztak 
és sajnos Genczler Kornél elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a tél 
folyamán, így rá ebben a szezonban már nem számíthatunk. Új igazolásunk 
Péntek Botond (védő), aki Andráshidáról került hozzánk, illetve tervben van 
még 2 új érkező (középpályás és csatár). Remélhetőleg minél előbb pont 
kerül az átigazolásukra és csatlakozhatnak a kerethez. Elkészült a szuper 
műfüves pályánk, amit már használatba is vehettünk és itthon játszhattunk 
edzőmeccseket rajta. Hatalmas fejlődés ez a klub életében, végre lesz lehe-
tőség az összes utánpótláscsapatnak optimális körülmények között készülni, 
edzeni. Azt gondolom, mindenki büszke lehet arra, hogy itt Pilisen ilyen 
komoly pálya projekt valósul meg.

Kerepeszki Zoltán utánpótlás vezető: A téli szezonban az U7, U9 és U11 
korosztályoknak tornatermi edzéseket tartunk, az U13, U16 és U19 csa-
pataink pedig január közepén kezdték el a felkészülést a tavaszi szezonra. 
A bajnokságok a március 20-i hétvégén indulnak el. Minden korosztállyal 
részt vettünk teremtornákon: Rákóczifalván, Tiszakécskén és Albertirsán 
szerepeltünk a gyerekekkel. Az U11-es csapatunk Rákóczifalván ért el 3. 
helyezést, de a többiek is helytálltak a nívós mezőnyökben.

Várjuk sportbarátainkat a pályákon. 
Nézzék a honlapot és a Facebook-oldalt!
Csak a Pilis, csak a Pilis, hej, hej!

a Pilisi LK-Legenda Sport vezetősége ✍

Berzéky Anikó vagyok, a 
Csernai Pál Közösségi 

Központ új szakmai veze-
tője. Ezt megelőzően 4 
évig dolgoztam rendez-
vényszervezőként, tanul-
mányaimat a Nemzeti 
Művelődési Intézetben 
végeztem. Célom, hogy a 
lakosság számára megfe-

lelő, színvonalas rendezvényekkel, foglalkozá-
sokkal tudjuk megtölteni a házat. Szeretném, 
ha nevéhez méltóan valóban egy közösségi tér 
lenne, ahol mindenki megtalálja a számára ide-
ális elfoglaltságot és jó szívvel látogatja azt. 
Ennek érdekében létrehoztunk egy igényfelmé-
rőt, melyet kitölthetnek az interneten vagy sze-
mélyesen a házban. Törekszünk a kérdőív által 
feltárt hiányzó előadásokat, foglalkozásokat 
megvalósítani, vendégeink számára változatos, 
az igényeket kielégítő programokat létrehozni. 
Röviden összefoglalva: töltsük meg élettel a 
Csepit!

BA ✍

I. Sólyi Nemzetközi Pálinka- és párlatversenyen, valamint a már 
említett Quintessence Competition-siker 2022-ben.

Nagy szeretettel gratulálunk neki! Köszönjük, hogy nagy büsz-
keséggel leírhatjuk azt, amelyet István tréfásan megfogalmazott: 
„Pálinkában, most mi vagyunk a legjobbak az országban!”.

ME ✍

MOZAIK

Új szakmai vezető 
a Csepiben

PLK hírek

Pilisi az év magánfőzője!
Városunkban nagy hagyománya van a pálinkafőzésnek, a rendezvényeken, családi ünnepeken biztosan előkerül 

egy kicsi ebből az italból. Amióta lehetőség van rá, a pilisi férfiak közül egyre többen készítenek maguk is 
ilyen saját nedűt. Kísérleteznek és büszkélkednek vele… Ilyen kísérletező kedvű, kitartó pilisi ért el olyan nagyon 

megtisztelő és valódi büszkeségre okot adó eredményt, amelyről örömmel számolunk be Önöknek.



2022. január-február HÍRNÖK12

Tájékoztatás az elmúlt időszak intézkedéseiről:

1) Egy járókelő 2022. december 25-én 16 óra 30 perc körül egy 
idős, magatehetetlen emberre lett figyelmes az utcán, ezért hívta 
a 112 segélyhívószámot. A rendőrök kiérkezésekor a földön fekvő 
férfi magánál volt és elmondta, hogy kerékpárját tekerte, amikor 
rosszul érezte magát. Leszállt a bicikliről, néhány lépés után 
azonban összeesett. Kis idő elteltével megérkeztek a mentők is, 
akik további vizsgálatokra kórházba vitték az idős embert.

Az eset jól példázza, hogy figyelnünk kell embertársainkra. 
A figyelmesség, empátia emberéletet menthet.

2) Egyelőre ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, aki egy 
Krekács dűlőnél lévő – kerítéssel csak részben elkerített – ingat-
lan pincéjébe a lakat letörése után bejutott. Onnan és a fészerből 
különböző tárgyakat tulajdonított el. A lopással kb. 500 000, a 
rongálással 15 000 Ft kár keletkezett. Aki tud valamit a lopásról, 
vagy a tettesről, hívja a 112 segélyhívót!

3) Egy 17 éves fiú tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik 
2022. január 27-én 19 órakor a pilisi vasútállomásnál a kezdeti 
barátkozás után bántalmazták. Aki tud valamit a három 20 év 
körüli támadóról, hívja a 112 segélyhívót!

4) Egy tehergépkocsi vezetője tett feljelentést, mert 2022. január 
26-án a nyitva hagyott járműből valaki elvitte a pénztárcáját a 
benne lévő okmányokkal, készpénzzel együtt. A lopással okozott 
kár: 67 000 Ft.

Kérjük, minden esetben zárja le autóját, akkor is, ha csak 3 
másodperce akar valahová beszaladni!

5) Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2022. január 15-én 
09 óra 30 perckor a Pilis Újerdő utcában egy leállított és pár perc-
re nyitva hagyott autó hátsó üléséről eltulajdonított egy autóstás-
kát, benne értékekkel és egy bankkártyával. A sértett nem vette 
észre azonnal a lopást, akkor szerzett csak tudomást róla, mikor 
bankkártyával történő vásárlásokról kapott sms-üzeneteket a 
telefonjára. A lopással okozott kár 12 096 Ft.

6) Nem is emlékezett a kerékpárlopásra az a 25 éves férfi, akit 
a rendőrök ébresztettek alkoholmámoros álmaiból. A biciklit 
visszaadták tulajdonosának. A pilisi orvosi rendelő tárolójában 
lezárva álló kerékpár hiányát tulajdonosa 2022. január 26-án 
este vette észre. Bejelentést tett, a járőrök pedig néhány órával 
később már egy helyi férfinál kopogtattak. A 25 éves, álmából 
ébresztett férfi nehezen tért magához, kellett némi koncentráció, 
hogy az előző napi italozás okozta emlékezetkiesést megoldja. 
Egy idő után a biciklit is megmutatta. Előállították, kihallgatták, 
beismerte a lopást, bár az ismerősével átmulatott nap emlékei-
ből csak foszlányok maradtak meg. A nem kevés pálinka és sör 
elfogyasztása után hazafelé indult, gyaloglás közben látta meg 
a kerékpárt. Leszedte a lakatot és nyeregbe pattant. Útközben 
benézett egy barátjához, mert józanodását iszogatással akarta 
megakadályozni, ám cimborája már aludt. A bicikliről elfeled-
kezve gyalog ment tovább. A rendőrök ott találták meg, azóta 
visszaadták a tulajdonosnak. A 25 éves férfi ellen lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a 
Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.

7) Ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, aki 2022. január 26-án 
este a Homoki Szőlőnél lévő – ideiglenesen nem lakott – ingat-
lanba a lakat levágása után bejutott és százezer forint értékben 

lopott el különböző tárgyakat, eszközöket. Aki tud valamit a 
lopásról, vagy a tettesről, hívja a 112 segélyhívót!

8) Gépkocsizó járőrök igazoltattak 2022. január 21-én 14 óra 40 
perckor a Csalogány utcában egy járművezetőt. Az ellenőrzéskor 
megfújt szonda pozitív éréket mutatott, a férfi ellen járművezetés 
ittas állapotban vétségének megalapozott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás.

9) Egy nő tett feljelentést, mert egy helyi üzlet parkolójában 
elhagyta pénztárcáját, amit valaki ellopott. A brifkóban voltak az 
iratai és 15 000 forintnyi készpénz. A rendőrök azonosították és 
felkutatták a tolvajt, vele szemben eljárás indult. 

A talált – elhagyott – értékeket, pénztárcát, mobiltelefont vagy 
iratokat 8 napon belül le kell adni az üzlet vevőszolgálatánál, 
biztonsági őrénél vagy a rendőrségen, irat esetén az okmányiro-
dában, vagy vissza kell juttatni tulajdonosának, ellenkező esetben 
a megtaláló bűncselekményt követ el.

10) A pilisi rendőrök elfogták azt a 30 éves férfit, aki a gyanú sze-
rint 30 galambot lopott mástól – mert megtetszett.

Egy 60 éves pilisi férfi kért rendőri segítséget 2022. január 
23-án reggel, miután megdöbbentő látvány fogadta udvarán: 
a galambjai otthonául szolgáló ól műanyag rácsát letépték, 
30 madarát elvitték. A rendőrök a helyszínen lábnyomokat 
fedeztek fel, azokat követve egy közeli birtokig gyalogoltak. 
Bekopogtak a 30 éves F. Richárd ajtaján, majd a házhoz tartozó 
hátsó ólban galambokat pillantottak meg. Az időközben hazaté-
rő, a rendőrök láttán meglepődő férfinak cipőt cserélni sem volt 
ideje, mindenütt árulkodó nyomokat hagyott. A férfit elfogták és 
előállították. Kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt elis-
merte, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Védekezésében 
elmondta, hogy – bár sosem tartott még ilyen szárnyast – meg-
tetszettek neki a galambok, ezért bemászott a sértett udvarára, 
összefogdosta és elvitte őket. A galambok visszakerültek tulaj-
donosukhoz, F. Richárddal szemben pedig lopás vétségének 
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a 
Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.

11) Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki 2021. december 
19. és 2022. január 16. között a Haleszi szőlőnél bemászott egy 
felújítás alatt álló, üres ingatlan telkére és a vízaknából eltulaj-
donított egy elektromos vízszivattyút. A lopással 60 000 Ft kár 
keletkezett. Aki tud valamit a lopásról, vagy a tettesről, hívja a 
112 segélyhívót!

12) Egy pilisi sörözőben történt lopásról érkezett bejelentés: 
az egyik vendég székre akasztott kabátjának zsebéből eltűnt 
a pénztárcája. A rendőrök kiderítették, hogy a sértett mellett 
fogyasztó másik vendég kihasználta szomszédja figyelmetlen-
ségét és észrevétlenül eltulajdonította a tárcát. A mosdóban 
kivett belőle 2500 forintot és egy bankkártyát, a tárcát pedig a 
mosdó mögé rejtette. Az elkövetőnél elfogása során megtalál-
ták a bankkártyát, amit a zoknijába dugott el. Az eltulajdonított 
pénzt az elkövető még a sörözőben elköltötte.

13) Gépkocsizó járőrök igazoltattak 2022. január 9-én 10 órakor 
a Rákóczi úton egy járművezetőt. Adatainak ellenőrzésekor 
kiderült, a férfi nem rendelkezik érvényes vezetői engedély-
lyel, soha nem is volt neki, továbbá a járművezetéstől eltiltás 
hatálya alatt áll. Az sofőrt előállították és bűntetőeljárás indult 
ellene.

MOZAIK

RENDŐRSÉGI HÍREK
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14) Közlekedési balesetet láttak meg 2022. január 5-én 20 óra 
30 perckor a járőrök. Egy gépkocsi a Pilis Homoki szőlő I. dűlőnél 
az út szélén lévő töltésnek csapódott, majd tovább sodródva az 
egyik ingatlan kerítésének ütközött. A gépkocsi és a kerítés is 
megrongálódott. A rendőri intézkedéskor a járművezető zavartan 
viselkedett, mozgása koordinálatlan volt, beszéde akadozott, ám 
tagadta, hogy alkoholt, vagy más bódító szert fogyasztott volna. 
Előállították, a rendőrkapitányságon alkalmazott gyorsteszt pozi-
tív eredményt mutatott. A sofőr ellen szabálysértési feljelentést 
tettek és bűntetőeljárás indult járművezetés bódult állapotban 
vétségének megalapozott gyanúja miatt.

15) Gépkocsizó járőrök 2021. december 31-én 16 órakor a Pilis, 
Káva úton igazoltattak egy 26 éves férfit, aki láthatóan valamilyen 
bódító szer hatása alatt állt. A rendőröknek elismerte, hogy spe-
ed-et fogyasztott, ezért előállították a Monori Rendőrkapitányságra. 
A gyorsteszt pozitív lett, bűntetőeljárás indult ellene kábítószer bir-
toklása vétségének megalapozott gyanúja miatt.

A kábítószer birtoklása, tartása, megszerzése, szállítása és 
fogyasztása bűncselekmény. Csekély mennyiség és fogyasztás 
esetén van lehetőség elterelésre, amikor egy 6 hónapos gyógy-
kezelést vállal az elkövető (okirattal igazolja, hogy legalább hat 
hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy 
megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.), de ezt a lehe-
tőséget csak egy esetben lehet kihasználni. Amennyiben két éven 
belül másodszor érik tetten, erre már nincs lehetőség. 

16) Lezárták a rendőrök azt a 2019-ben indult nyomozást, mely-
ben egy édesapa gyermekeinek édesanyjával és kiskorú gyerme-
keivel szembeni erőszakos magatartásával kimerítette a kiskorú 
veszélyeztetése és kapcsolati erőszak vétségének bűncselek-
ményét. Az apa viselkedésének az emberi méltóságot súlyosan 
sértő, megalázó és erőszakos volta minősítő körülményt jelentett 
az ügyben. A férfi többször bántalmazta élettársát, melyet gyer-
mekei végignéztek és próbáltak édesanyjuk védelmére kelni. Az 
igazságügyi pszichológus a gyermekek kivizsgálása után 3 rend-
beli kiskorú veszélyeztetését állapította meg.

17) Lezárult annak a gyanúsítottnak az ügye is, melyben a 24 éves 
nő 2021. július 8-án magához vett a vasbolt előtt egy elhagyott 
pénztárcát és úgy döntött, megtartja a benne lévő 75 000 Ft-ot. 
Tagadta mind a közterület-felügyelőknek, mind a rendőröknek a 
bűncselekmény elkövetését és a pénztárca megtalálását, az ott-
honában tartott kutatás közben azonban a rendőrök megtalálták 
a pénzt, amelyet visszaadtak a sértettnek.

18) A Monori Rendőrkapitányság vizsgálói befejezték annak a 
férfinak az ügyét, aki 2019. szeptember 15-én a József utcá-
ban egy vitás helyzetet követően az általa vezetett gépkocsival 
elgázolta a sértettet. A konfliktus hátterében egy köztük zajlott 
autó-adásvétel állt. Megegyeztek az árban, ám az eladó meggon-
dolta magát, kevesellte az összeget és nem akarta elfogadni a 
cseretárgyakat, azonban a vevő beugrott az autóba és elhajtott, 
később sikerült visszaszerezni. A történtek miatt feldúlt eladó a 
gépkocsijával közlekedett, amikor meglátta a gyalogosan haladó 
vevőt. Rákormányozta az autót és egy kerítésnek sodorta. A sér-
tett 8 napon túl gyógyuló bokatörést szenvedett, a gépkocsi veze-
tője ellen súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt folyt büntetőeljárás.

19) Lezárták a nyomozást a rendőrök egy felfegyverkezve elkö-
vetett garázdaság bűntettében. A Rákóczi úton alakult ki két férfi 
között szóváltás 2020. szeptember 13-án 13 óra 30 körül. A vitát 
az egyik fél egy fejszével akarta megoldani. A cselekménynek 
a kiérkező járőrök vetettek végett. A vitába bekapcsolódtak az 

érintettek családtagjai, akik kövekkel, vascsővel, fejszével és 
vasvillával akartak érvényt szerezni véleményüknek.

20) Befejezték annak az ügynek a vizsgálatát is, amelyben egy 
szomszédi viszony mérgesedett tettlegességig és mindennapos 
fenyegetésig. A viszály abból indult, hogy egy szűk zsákutcában 
lévő telephelyre csak akkor lehetett befordulni pótkocsis teher-
autóval, ha a szemben lévő szomszéd előtt nem állt gépkocsi. Az 
ott élő házaspárt zavarta a telephely, a megforduló kamionok és 
az, hogy saját házuk előtt nem engedték őket leparkolni. A kez-
deti ellenérzést felváltották a viták. 2020. március 9-én 9 órakor 
a telephely tulajdonosa „kiverem a fogad” fenyegetést követően 
arcon akarta ütni a szemben lakó asszonyt. Az elkövető ellen zak-
latás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás.

Ha még nem találkozott velünk a közösségi médiában, látogasson 
el a Monori Rendőrkapitányság Facebook-oldalára (Monor Városi 
Balesetmegelőzés), ahol nem csak bűn- és baleset-megelőzési 
tanácsaink olvashatóak, hanem friss bűnügyekről, programokról, 
pályázati lehetőségekről, toborzásról is értesülhetnek. Lájkolja, 
kövesse oldalunkat!

A Monori Rendőrkapitányság pályázatot hirdetett. 2022. feb-
ruár 15-ig lehetett feltölteni a Monor Város Balesetmegelőzés 
Facebook-oldalára prevenciós témában készített rajzot, képet, 
videót, értékes Lego játékért, illetve ajándékcsomagért. Különböző 
kategóriákban vártuk ovisok, iskolások vagy akár felnőttek műveit.

Márciusban az „iskola rendőre” program keretében lesz rendőri 
jelenlét a helyi iskolában, középpontban az internet veszélyeivel, 
a drogprevencióval és bűnmegelőzési tanácsokkal.

A kerékpárral közlekedő számára fontos intelem, hogy a meg-
felelő kivilágítás (első, hátsó lámpa és fényvisszaverő prizma, 
első küllőn fényvisszaverő prizma) nélkülözhetetlen a hajnali, esti 
órákban. Élénk színű öltözékben és megfelelő védőfelszereléssel 
sokat tehetnek a balesetek megelőzéséért.

A motorkerékpárra, robogóra, kerékpárra vonatkozó közlekedé-
si szabályok ismerete elengedhetetlen a biztonságos közlekedés-
hez! Figyeljenek egymásra!

Ha rendőri segítségre van szüksége, hívja bármikor a „járőr 
mobilt” a +36-20/771-0411 számon, vagy munkaidő-
ben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/610-532-es, a Monori 
Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726-es telefonszámon, 
vagy tárcsázza a 112-es központi segélyhívó telefonszámot!

Pilis település körzeti megbízottja 2022. február 1-jétől Szabó 
Tamás r. őrmester lett. Elérhetősége: +36-20/228-1511, foga-
dóórát minden hónap első csütörtökén 14 és 16 óra között tart a 
rendőrőrs épületében.

MOZAIK
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Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 
az országos településrendezési és épí-

tési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) korm. rendelet 47. § előírásait 
figyelembe kell venni, mely szerint:
a) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési 

rendszerét úgy kell kialakítani, hogy 
a víz a terepen és az építményekben, 
továbbá a szomszédos telkeken és épít-
ményekben, valamint a közterületen 
kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) 
ne okozzon, és a rendeltetésszerű hasz-
nálatot ne akadályozza.

b) A csapadékvíz a telken belül elszivá-
rogtatható, ha ez a telek és a szom-
szédos telkek, továbbá az építmények 
állékonyságát és rendeltetésszerű 
használatát nem veszélyezteti.

c) A telekről, ingatlanról a csapadékvi-
zet a közterületi nyílt vízelvezető árok-
ba csak zártszelvényű vezetékben és az 
utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. 
Amennyiben a vízelvezető árok a közút 
tartozéka, úgy abba a környezetéből – a 
telekről – csapadékvíz bevezetése csak az 
út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Vagyis sok ház esetében sem a kerí-
tésen kívül végződő esőcsatorna, sem 
pedig az olyan csatornakivezetés, mely 
az esővizet kis mélyedésben veze-
ti tovább az árokba, nem szabályos. 
Ugyanígy tilos szomszédos magánin-
gatlanra vezetni a csapadékvizet. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény (továbbiakban Kkt.) 41. § (3) 
bekezdése alapján: „A közút műtárgyának 
minősülő árokba, csatornába vagy más 
vízelvezető létesítménybe a közút terüle-
tén kívüli területekről származó vizeket 
bevezetni csak a közút kezelőjének hozzá-
járulásával szabad.”

A köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1/1986. (II.21) ÉVM-EüM együttes 
rendeletének 6. § (1) bekezdésének a. és 
b. pontjai szerint, ha jogszabály eltérő-
en nem rendelkezik, a tulajdonos köteles 
gondoskodni a járdaszakasz tisztántartá-
sáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról.

Fontos felhívni továbbá a figyelmet, 
hogy a közterületi vízgyűjtő-szikkasztó 

árkok a közút területének víztelenítését 
szolgálják a közlekedés biztonságának 
érdekében, így azokba magáningatlanok 
tetőszerkezetéről, udvarairól csapadékvíz 
nem vezethető. Betemetésük tilos, kar-
bantartásuk, tisztításuk a határos ingat-
lantulajdonosok feladata.

Ezúton hívjuk fel Pilis érintett lakos-
ságának figyelmét, hogy a fent hivatko-
zott jogszabályokban foglaltak betartását 
folyamatosan ellenőrzik városunk közte-
rület-felügyelői!

A szennyvízcsatornába illegálisan beve-
zetett csapadékvizek kérdésköre kapcsán 
fontos tudni, hogy Pilis közigazgatási terü-
letén a szennyvízcsatornázás elválasztó 
rendszerben épült ki, azaz a csapadékvi-
zek bevezetése tilos!

Mely esetekben kérelmezhető a 
közútkezelői hozzájárulás a települési 

önkormányzat polgármesterétől?

A helyi közúton, közterületen végzendő, 
az önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott munka végzése esetén, ha nincs 
lehetőség a csapadékvizek saját ingatla-
non való elvezetésére és szikkasztására.

Hol érhető el a kérelem nyomtatvány?

letölthető: 
Pilis város honlapjáról (www.pilis.hu)

papír alapon:
Pilisi Polgármesteri Hivatal Hatósági 

és Műszaki Irodájában 
(2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.) 

ügyfélfogadási időben: 
H 8:00-12:00, 13:00-17:30; 
CS 8:00-12:00, 12:30-16:00

Hogy lehet benyújtani a kérelmet?

postai úton:
Pilisi Polgármesteri Hivatal, 

2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.

személyesen:
a fenti címen, ügyfélfogadási időben, 

illetve ügyfélfogadási időn túl 
a hivatal kapuján elhelyezett 

postaládában lehet elhelyezni
elektronikus úton: 

az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL-on 
a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

linkre kattintva, illetve kérelem benyújtása: 
https://epapir.gov.hu felületen 

Mikor adható meg az engedély?

Az engedély kiadásának feltétele a kére-
lem hiánytalan kitöltése, továbbá a kérel-
men található kötelező mellékletek csato-
lása, melyek a következők:
– a kivitelezési tervet: a helyi közút terü-

letének bontásával járó egyéb mun-
kák végzése (ideértve a közút területén 
a várakozást gátló eszközök elhelye-
zését, továbbá fák, cserjék kivágását 
vagy ültetését, zöldterület átépítését, a 
csapadékvíz-elvezetés járdaszínt alatti 
kiépítését stb.) esetén a közút igénybe-
vételét bemutató helyszínrajzot, vala-
mint a közút érintett szakaszának mére-
tezett hossz- és keresztmetszeti rajzát; 

– az építési munkák által érintett közút-
hoz kapcsolódó zöldterület megóvására 
irányuló, valamint az építési munkák 
során elkerülhetetlenül károsodó zöld-
terület helyreállítása érdekében teendő 
intézkedések ismertetését;

– az igénybevétel miatt szükséges forga-
lomszabályozás (korlátozás, forgalom-
terelés) tervét.

 
Milyen költség van a kérelem 

elbírálása során?

A helyi közút nem közlekedési célú igény-
bevétele esetén – külön jogszabályban 
meghatározott eseteket kivéve – igénybe-
vételi díjat kell fizetni, amelynek mértéke 
helyi közutakra, járdákra, valamint gya-
logutakra: 

100 Ft/m2/nap + áfa (alap díjtétel).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a pos-
taládájukba bedobott értesítő alapján 
járjanak el a helyreállítás és szabályos 
elvezetés során.

IGAZGATÁSI CSOPORT ✍

TÁJÉKOZTATÁS 
A szabálytalanul kivezetett csapadékvíz 

felülvizsgálatáról
Tájékoztatjuk Pilis város lakosságát, hogy Pilis város közterület-felügyelete 2022 január hónapban 

megkezdte a közterületre kivezetett esővíz csatornák felülvizsgálatát és ahol szabálytalanságot tapasztal, 
ott a balesetveszélyes állapot megszüntetésére irányuló felszólításokat megteszi. 
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Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. napjára tűzte 
ki az országgyűlési képviselők választását és ugyanezen a napon 
országos népszavazásra is sor kerül.

A választással összefüggésben felhívom a figyelmüket néhány 
fontos tudnivalóra.

A központi névjegyzékbe felvett magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi 
Választási Irodától (továbbiakban HVI), hogy a központi névjegy-
zékben kerüljön rögzítésre, hogy
– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti 

valamely nemzetiséghez tartozik;
– fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdeké-

ben, hogy önállóan adhassa le szavazatát;
– a központi névjegyzékben szereplő személyes adatai kiadását 

megtiltja.
A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését a választópolgár 

ugyancsak bármikor kérheti a HVI-től.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a 

szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 2022. február 11. napjáig 
értesítő megküldésével tájékoztatja.

A HVI értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja 
a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választó-
polgárt, aki 2022. január 26. napját követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon lakóhelytől eltérő helyen

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén 
tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló 
kérelmet terjesszen elő. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. már-
cius 25-én 16:00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.

A választópolgár szintén 2022. március 25. napján 16:00 óráig 
kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett 
másik településen szavazhasson, módosítja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgár levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül 
interneten 2022. március 25. napján 16:00 óráig, személyesen 
vagy ügyfélkapus azonosítással interneten április 01. napján 
16:00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékbe.

Szavazás mozgóurnával

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mozgóurna irán-
ti kérelmet nyújthat be.

A mozgóurna-kérelmet a HVI-hez levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022. március 30. napján 
16:00 óráig, személyesen 2022. április 1. napján 16:00 óráig, ügy-
félkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12:00 óráig, 
vagy az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kéz-
besítéssel a szavazás napján legkésőbb 12:00 óráig kell benyújtani.

A választópolgár 2022. április 1. napján 16:00 óráig kérheti, 
hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre 
kapjon mozgóurnát, vagy a korábban igényelt mozgóurna helyett 
mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

Szavazás külföldön

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás fel-
tétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a 
külképviseleti névjegyzékbe.

A HVI 2022. március 25. napján 16:00 óráig benyújtott kérelme 
alapján a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzé-
kébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A már benyújtott és elbírált kérelem módosítására szintén 
2022. március 25-én 16:00 óráig van lehetőség.

Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, 2022. március 
30-án 16:00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, 
így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A kérelemnyomtatványok letölthetők a www.pilis.hu, valamint 
a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról (www.valasztas.hu) is.

A választással kapcsolatban a HVI-nél (Pilisi Polgármesteri 
Hivatal, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49. telefonszám: 
06/29-696-310) kérhető bővebb tájékoztatás.

Pilis, 2022. február 8.
DR. SZABÓ GYÖRGY ✍ HVI vezető

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója 
a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési 

képviselők választásáról és országos népszavazásról 
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