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anyakönyvi események 2015.

Pócsmegyer község anyakönyvi  eseményei 
2015. évben

„Hosszú csőrű gólyamadár cipelt egy kis csomagot,
a mai napon megérkezett, s Téged nekünk itt hagyott.

Karcsú lába vízbe gázolt bokáig,
PICINY GYERMEK, Isten éltessen sokáig!”

Pántis Attila                     01.04.    Lakatos Hunor Sándor       05.27.
Molnár-Zentai Levente    01.20.      Erberling Levente              06.15.
Varga Hanna Lia              01.25.    Herczig Dominik Marcell  06.22.
Elek Teodóra                    02.08.   Forika Bence                       08.11.
Suszt Dávid                      02.09.     Szedlacsek Balázs Noé       09.24.
Nagy Bulcsú                     02.26.     Szaller Kristóf                    10.02.
Soos Elza                         03.30.     Mika János Roland             10.06.
Gawelda Olivér Gábor     04.27.     Szarvas Tamás Máté          10.10.
Kuti Boglárka                  04.30.     Virág Anna Kátya              10.12.
Paál Bence András           05.09.      Vida Laura Dóra                  10.17.

23 kisgyermek született 2015-ben. 
Szüleik kérésére 3 gyermek anyakönyvi eseményét nem jelentetjük meg a Kisbíró Újságban. 

Sok örömet a gyermekekhez!
         
 „Nem tudjuk még, de jó nagyon, 
itt vagy velem, s kezed foghatom.
Ezer veszély, szakadék mélye vár,

le fogjuk győzni, hiszen ketten vagyunk már!”

Házasságot kötöttek:
Németh Tivadar - Bakos Szandra Edit   2015.04.16.
Léhi Tibor - Balog Izabella   2015.05.15.
Perjési Zoltán - Fehér Dóra   2015.05.20.
Kiss Márton - Bárány Eszter    2015.06.20.
Hagymási Gábor - Kerekes Éva   2015.06.26.
Debreczeni Lajos - Bottlik Katalin   2015.07.18.
Bágyi István - Balog Tünde   2015.07.30. 
Oláh Dániel László - Szabó Emma Henrietta 2015.08.12.
Nagy András - Szokolai Erika Anita  2015.08.17.
Szabó Mihály - Szalai Anita   2015.08.22.
Balázs Bálint - Vincze Ágnes Melitta  2015.09.05.
Gönczi Károly - Vörös Jusztina   2015.10.03.
Gerendai Lambert - Deák Korina Vivien   2015.10.30.
Németh Zoltán Richárd - Gulyás Renáta   2015.12.19.

2015. évben jubiláló Házaspárok:
Fehér János és Nemes Julianna  2015. augusztus 28-án, Tóth Sándor és Lőkös  Margit 

2015. szeptember 25-én ünnepelték 50 éves házassági évfordulójukat.
Szalainé Golmitz Terézia és Szalai István Miklós  2015. február 10-én, 

Vitálos István és Vitálosné Szekeres Mónika 2015. május 5-én,  
Polgári Jenő és Polgáriné Deák Gizella 2015. május 25-én  ünnepelték 25  éves házassági évfordulójukat. 

  

Gratulálunk az ifjú házasoknak és a jubiláló pároknak! 
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önkormányzati hírek

A 2016. január 28-án tartott 
Képviselő-testületi ülés első 
napirendi pontjában Dr. Bor-
zsák Enikő, a HVB elnöke távol-
létére való tekintettel levélben 
tájékoztatta a Testületet, hogy 
dr. Csémy István halála miatt a 
Képviselő-testületben betöltet-
len egy képviselői mandátum. 
A helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010.évi L. tör-
vény kimondja, hogy ha az egyé-
ni listáról megválasztott képvi-
selő helye üresedik meg, helyé-
re a következő legtöbb szavaza-
tot elért jelölt lép. 2014. októ-
ber 12. napján megtartott önkor-
mányzati választás összesítő 
jegyzőkönyve alapján megálla-
pítottam, hogy az egyéni listán 
leadott szavazatok alapján 277 
érvényes szavazattal Hagymási 
János a következő legtöbb sza-

vazatot elért képviselő jelölt. 
Hagymási János írásban nyilat-
kozott, hogy a képviselői mandá-
tumot elfogadja, továbbá nyilat-
kozott, hogy választójogával kap-
csolatban kizáró ok nem merül 
fel. A Képviselő-testület tagjává 
az eskütétele után válik. Felkérte 
a jegyzőt a képviselői megbízó-
levél átadására és Fazekas János 
képviselőt az eskü szövegének 
előmondására.

Fazekas János képviselő elő-
mondását követően sor került 
Hagymási János eskütételére.

Zákányné dr. Szőke Tímea 
jegyző beszámolt a Testületnek, 
hogy a Bizottságok ügyrendje 
és a hatályos SZMSZ szerint a 
jelenleg üres bizottsági tagsági 
helyet fel kell tölteni annak érde-
kében, hogy meglegyen a szük-
séges létszám a Bizottságok-
ban. A Testület döntése értelmé-

ben Hagymási János tagja lett a 
Pénzügyi és Településfejlesz-
tési bizottságnak, az Oktatási, 
Kulturális és Sport bizottság-
nak, illetve betölti a Népjóléti 
bizottság elnöki posztját.

A 2. napirendi pontban 
elhangzott, hogy Körmendi 
Judit főépítész javaslatára az 
önkormányzat meghívásos ötlet-
pályázatot kíván kiírni, amely-
nek célja, hogy a település három 
alulhasznosított területét olyan 
módon újítsa fel, hogy az emlí-
tett szempontok érvényesülje-
nek az önkormányzati gazdálko-
dási lehetőségek szűkössége elle-
nére is.
A tervezési területek:
1. Surány, Napsugár tér
2. Leányfalui rév környezete
3. Pócsmegyer faluközpontja

Folytatás a következő oldalon!

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, 
megtölteni szépséggel a családot életét.

Elmentél s Veled együtt eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja utadon elkísér.

Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.”                                                             

                                                                           
Elhunytak:                                                                            

Nyugodjanak békében!

2015. évben településünkön 1 fő tett állampolgársági esküt, 
ezzel megszerezve a magyar állampolgárságot. 

                                                                                   ■ Kajos Lászlóné anyakönyvvezető

Ipacs Lászlóné (Sarró Rozália)  77 év
Deák Tibor  70 év
Szilágyi Jenő 69 év
Dr. Bognár Éva Judit 65 év
Bihari József    70 év
Ludányi Béla 72 év
Tóth István Jenő   66 év
Árki Imréné (Papp Erzsébet)  69 év
Szalainé Golmitz Terézia  60 év
Bán Julianna      80 év
Zentai József Vilmosné (Giordán Mária)     62 év
Somogyi Sarolta  77 év

Gányási Lajosné (Répás Irén Ilona)         66 év
Seres Anna Mária   59 év
Mészáros László 74 év
Tóth Lajos  64 év 
Jáhner Vilmos  96 év
Vincze István   60 év
Dr. Csémy István  65 év
Katona Máté  24 év
Szabó János    89 év
Filyó Istvánné (Márton Anna) 73 év
Molnár József  46 év
Győri Lajos 91 év

Önkormányzati hírek
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önkormányzati hírek / rendelet

Folytatás az előző oldalról!

A 4. napirend az étkeztetés 
nyersanyagköltségeinek és térí-
tési díjainak felülvizsgálata volt.

Az Önkormányzat a Zovika 
Kft.-vel kötött szerződés alapján 
látja el az óvodai gyermekétkez-
tetést és a szociálisan rászorulók 
étkeztetését. A Zovika Kft. 2015. 
decemberi nyilatkozata alapján 
a szerződésben rögzített árakon 
2016-ban nem változtat, azokat 
nem emeli meg. 

Az Önkormányzat az étkezés 
térítési díjait az 5/2013. (III.28.) 
rendelet 1. sz. mellékletében 
szabályozza. Az itt rögzített árak 
2013. április 1. óta élnek, azóta a 
térítési díjak nem változtak:

Óvodai gyermekétkeztetés 
intézményhez szállítással (egész 
nap):   480 Ft/nap

tízórai:  124 Ft /nap
ebéd:  282 Ft/nap
uzsonna:  74 Ft/nap
A térítési díj megegyezik az 

élelmezés nyersanyag költsé-
gének egy ellátottra jutó napi 
összegével. 

Szociális étkeztetés (házhoz szál-
lítással, vagy anélkül): 740.-Ft

Az 5.  napirendi pont a 
tahitótfalui központi orvosi 
ügyelet működtetésének finan-
szírozása volt, amelynek során a 
Testület elfogadta a Tahitótfalu, 
Dunabogdány, Kisoroszi, Leány-
falu, Pócsmegyer, Szigetmonos-
tor, Visegrád összevont orvosi 
ügyeleti szolgálatának ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés 
módosítását.

A 6. napirendi pontban a Tes-
tület döntött a Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítá-
sáról, amelynek értelmében így 
évi egy közmeghallgatás meg-
tartására lesz köteles az önkor-
mányzat.

A 7. napirendi pont a közterü-
let-felügyelet szervezetéről és fel-
adatairól szóló rendelet megalko-
tása volt. A rendelet meghatároz-
za a közterület-felügyelő feladata-
it, jogállását, intézkedéseit.

A 8. napirendi pontban rende-
let született a közterületen törté-
nő szeszesital-fogyasztás korlá-
tozásáról.

Az aktuális témák között 
Szente Olivér képviselő indít-
ványozta, hogy a Leányfaluról 
18.35-kor induló révvel érkező 
utasokat bevárja a Pócsmegye-
ri rév megállóhoz 18 óra 38 perc-
kor érkező Volánbusz járat. (A 
Volánbusszal történő egyeztetést 
követően a révhez való csatlako-
zás biztosítása érdekében 2016. 
április 2-tól 3 perccel később köz-
lekedtetik 
•	  a 895/25 számú, Tahitótfalu, 

Hősök tere megállóhelyről 
17:28 órakor Pócsmegyer és 
Surány érintésével Szigetmo-
nostor, faluház megállóhelyig 
közlekedő, valamint

•	 a 895/27 számú, Tahitótfalu, 
Hősök tere megállóhelyről 
18:28 órakor Pócsmegyer és 
Surány érintésével Szigetmo-
nostor, faluház megállóhelyig 
közlekedő járatukat.
A módosítás révén a járatok 

17:41, illetve 18:41 órakor indul-
nak Pócsmegyer, rév megállóhely-
ről Surány, Szigetmonostor felé.)

A teljes jegyzőkönyv megtekinthe-
tő a www.pocsmegyer.hu oldalon.

Önkormányzati hírek

rendelet a közterületi 
szeszesital-fogyasztás korlátozásáról

Sajnálatosan felmerülő probléma községünk területén a többek közt a Dózsa György utcában lévő 
élelmiszerbolt előtt is megvalósuló közterületi szeszesital-fogyasztás, amely cselekmény felszámolása 
érdekében Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (II.I.) számú rendeletében 
döntést hozott a közterületen történő szeszesital-fogyasztás korlátozásáról.

A rendelet szabályozása értelmében Pócsmegyer község közterületein szeszesitalt fogyasz-
tani tilos!

A szeszesital fogyasztásának tilalma nem terjed ki az érvényes közterület-használati engedéllyel 
rendelkező vendéglátó egységekre és azok kitelepülési területére nyitvatartási időben, az engedéllyel 
rendelkező alkalmi rendezvényre, nem lakóházzal határolt közterületre, továbbá minden év első és 
utolsó napjára.

A rendelet 2016. február 2.-án hatályba lépett, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai a 
jövőben a közterületen szeszesitalt fogyasztókkal szemben eljárást kezdeményezhetnek!

■ Pócsmegyer Község Önkormányzata
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költségvetés

A Képviselő-testület 2016. február 15-én tartott ülésén tárgyalta az Önkormányzat 2016. évi ét, mely az 
alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzat 2016. évi összesített (nettósított) költségvetési 

kiadási főösszege: 327 536 ezer forint

bevételi főösszege: 311 536 ezer forint

költségvetési hiány: 16 000 ezer forint.

A működési bevételek jellemzői

Intézményi működési bevételként kerültek tervezésre a következők:
Igazgatási szolgáltatási díjak, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, továbbszámlázott szolgáltatások. 
Ezen bevételek köre az elmúlt évekhez képest nem változott, összegszerűen az óvodai létszám és a 
szociális étkeztetést igénybevevők számának növekedése miatt némiképp emelkedik.

Támogatásértékű bevételek:
OEP védőnői finanszírozás.

Átvett pénzeszközök:
Fővárosi Vízművek támogatása 2016-ra várhatóan 19 099 ezer Ft, melyből 9 130 ezer Ft előleget kap-
tunk 2015-ben.

Helyi adó bevételek:
Testületi döntés alapján 2016-ban az adómértékek nem változnak.

Átengedett központi adók:
Gépjárműadó 40 %.

Központi költségvetésből származó bevételek:
Összességében a költségvetési támogatás 8 600 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.  Ebből:
−	 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 29 220 ezer Ft
−	 Település-üzemeltetés feladatainak támogatása 26 701 ezer Ft
−	 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 ezer Ft
−	 Kiegészítő támogatás a fentiekhez 9 359 ezer Ft
−	 Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat segítők bértámogatása 39 256 ezer Ft
−	 Óvodaműködtetési támogatás 6 240 ezer Ft
−	 Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 13 134 ezer Ft
−	 Gyermekétkeztetés támogatása 5 82 ezer Ft
−	 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 499 ezer Ft.

Finanszírozási bevételek:
A költségvetés a beruházások között részletezett útfelújítási tervek feladat megvalósításához 10 000 
eFt, elektro-hidraulikus emelő vásárlásához 6 000 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvételét tartalmaz-
za. 
Az előző évi pénzmaradvány összege 8 064 eFt.

kÖltségvetés
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A felhalmozási bevételek jellemzői

Felhalmozási bevételek:
Felhalmozási bevétel: az Inkubátorház építésének és a Klímapark beruházásoknak EU-s forrásból 
finanszírozott részének végelszámolása (május-június környékére várható).

A működési kiadások jellemzői

Személyi juttatások:
Az Önkormányzat létszámkerete az előző év végi záró állományhoz képest nem változott. (1 fő csator-
na ügyintéző alkalmazása tavaly májustól ez év végéig).

A Hivatal létszáma tavaly novembertől bővült 1 fő közterület felügyelővel.

Az Óvoda létszámkerete nem változott (6 + 1(félállású) pedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 
dajka, 1 fő konyhai kisegítő).

Az alapilletményeken, kötelező pótlékokon túl bruttó 200 eFt/fő/év cafetériakeret és 1000 Ft/hó/fő 
bankköltség térítés biztosításával számol.

A munkaügyi központ a 2016-ban alkalmazható közfoglalkoztatottak számát még nem közölte. A ter-
vezet 4 fő (jelenlegi létszám) alkalmazásával számol. 

Jutalom tervezésére nem került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok:
Mértéke az előző évhez képest nem változott.

Dologi kiadások:
Előző évi szinten, minimális emelkedéssel, illetve az Inkubátorház közüzemi költségeit figyelembe 
véve kerültek tervezésre.
Készletbeszerzések: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, védőruha, tisztítószer, egyéb készlet 
beszerzés (virágok, koszorúk, óvodai fogyóeszközök, stb)
A dologi kiadások között a legnagyobb arányt a szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élel-
mezés, telefon- és internet előfizetés, ingatlan és eszközkarbantartások, egyéb üzemeltetési kiadás – 
postaköltség, bankköltség, hó eltakarítás, szúnyoggyérítés, sintér, rágcsálóirtás, kulturális rendezvé-
nyek (előző évi szinten), jogi képviselet, katasztrófavédelem, munka alkalmassági vizsgálat, gyermek-
orvos, riasztó felügyelet, továbbképzések, logopédiai ellátás) jelentik.
Különféle dologi kiadások az áfa kiadások, belföldi kiküldetés, lapkiadás, tagdíjak, baba-csomagok, 
jelzálogjogok bejegyzése.
Egyéb folyó kiadások: biztosítási díjak, kamatkiadások, cégautóadó.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 
Az elmúlt év folyamán áprilisi hatálybalépéssel, illetve kifutó rendszerben teljes mértékben átalakult 
a szociális ellátások folyósítása. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, 
időskorúak járadéka átkerült a járási hivatalhoz. A lakásfenntartási támogatás (jelentősen növekedett 
az ellátottak száma) megszűnt, helyette önkormányzati rendeletben megállapított, települési támo-

kÖltségvetés

költségvetés
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kÖltségvetés
gatás folyósítunk, melyhez nem havonta igényeljük a támogatást, hanem a költségvetési törvény-
ben megállapított keret alapján, általános támogatásként kerül havonta folyósításra (települési önkor-
mányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása). 
A temetési segélyek az előző évi tervezetet megemelve (300 ezerről - 500 ezer Ft), az átmeneti segé-
lyek 2 500 ezer Ft-ra emelve kerültek tervezésre.
Itt kerültek tervezésre még a gyógyszertámogatás, közgyógyellátás, helyi megállapítású méltányossági 
ápolási díj.
Itt szerepel a Bursa Hungarica (1 000 ezer Ft), és a gyerekeknek biztosított étkeztetés átvállalása, 
zeneiskolai tandíjak, tankönyvek támogatása, osztálykirándulások támogatása, Mikulás csomagok 
(iskola, óvoda).

Egyéb működési célú kiadások:
Átadott pénzeszközök: orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, Polgárőrség és egyház támogatása, civil 
szervezetek támogatása.
Képviselő-testületi döntés alapján 9 000 ezer Ft kiadási előirányzat került tervezésre a lakosság csa-
tornahálózatra való rákötésének támogatására (600 rákötés*15 000 Ft – ez cca. a fele az új hálózatra 
rákötők számának).
Támogatásértékű pénzeszköz átadás: Iskola 2012. évi elszámolása 10 238 eFt, DCST 2016. évi 
támogatása 1 624 eFt, DÖT főépítész 1 200 eFt, tagdíj 840 eFt.

A felhalmozási kiadások jellemzői

Beruházási kiadások:
- HÉSZ módosítása
- Surányi ingatlan vásárlás fennmaradó vételára
- Elektro-hidraulikus emelő vásárlása (részben hitelfelvételből tervezzük)
- PH ügyviteli eszközök beszerzése (szükség szerint),

Felújítások:
- Napsugár tér felújítása
- Táncsics u., Hunyadi u., Dózsa Gy. u., Ady E. u., Borbála sétány, Tabán u., Aradi u. felújításának 

tervei – részben beruházási hitel felvételéből - a második félévre tervezzük
- PH utcafronti ablakának és a bejárati ajtónak a cseréje mostanra már halaszthatatlan, szükséges 

a nagyterem leválasztása (polgármesternek zárható szoba kialakítása), zárható pénztárhelyiség 
kialakítása (folyosói ablak megnyitása). 

Tartalékok:
- Működési általános tartalék: 14 809 ezer Ft, az év közben felmerülő, előre nem tervezett felada-

tok biztosítására 
- Felhalmozási céltartalék: értékvédelmi rendeletben meghatározottak szerint 2 000 ezer Ft.

A harmadik napirendi pontban az új törvényi szabályozásnak eleget téve módosítani kellett a Pócsmegyer 
és Surány Közművelődéséért Közhasznú Közalapítvány alapító okiratát, amely új formájában a 
Pócsmegyer és Surány Közművelődéséért Közalapítvány nevet viseli.

A teljes jegyzőkönyv megtekinthető a www.pocsmegyer.hu oldalon.

költségvetés
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Sajnálatos módon visszatérő 
problémát jelent a Hunyadi út 
és a Kossuth út találkozásánál 
(Bocskai tér) az általános isko-
la előtti útszakaszon tanítási idő-
szakban a parkolási rend be nem 
tartása, amely nem csak baleset-
veszélyes helyzeteket teremt, 
hanem folyamatosan akadályozza 
a közúti közlekedés zavartalansá-
gát is. A helyi lakosok, illetve a 
kisiskolás gyermekkel rendelkező 
szülők egy része nem tartja be a 
KRESZ vonatkozó rendelkezése-
it és a kihelyezett közlekedési jel-
zőtábla tiltó hatálya ellenére jár-
műveikkel szabálytalanul megáll-
nak az adott útszakaszon, ezzel 
szinte minden reggel komoly for-
galmi dugót okozva. A szabály-
talan megállások hatására sok-
szor a menetrend szerint közle-
kedő iskolabusz sem tud szabá-
lyosan megállni a megállóhelyén, 
valamint továbbhaladni a refor-
mátus templom előtti kereszte-
ződésben, amely tény visszatérő-
en a forgalom feltorlódását, teljes 
megállását eredményezi.

Pedig a mellékelt fotókon is 
látható jelzőtábla egyértelműen 
fogalmaz, alatta kiegészítő tábla 
jelzi, hogy a reggeli (07.00 – 

08.30 óra) és a délutáni (12.00 – 
17.00 óra) időszakokra vonatko-
zik a tiltás, amikor a táblát köve-
tő 50 méteres szakaszon megáll-
ni tilos! Ezen felül a KRESZ egy 

további rendelkezése is irányadó, 
miszerint az adott útkeresztező-
dés metszéspontjától számított 
5 méteren belül is tiltott a meg-
állás! Alternatívák pedig igen-
is vannak, hiszen szabályosan 
és a forgalmat nem akadályoz-
va lehetséges a megállás a jármű-
vekkel a Kossuth út és a Hunyadi 
út egyes szakaszain, vagy pedig 
a református templom mögöt-
ti részen, a Borbála sétány felé 
haladva. Tény, hogy az alternatí-
vák valamivel több sétát követel-
nek meg a gyermekeiket az isko-
lába kísérő szülőktől, de ezt el 
kell fogadnia mindenkinek.

A jövőben a rendőrség és a 
közterület-felügyelet munkatár-
sai visszatérően ellenőrizni fog-
ják a fent említett időszakok-
ban a szabályok betartását és a 
közúti forgalom zavartalanságát, 
amennyiben pedig az szükséges-
sé válik, intézkedést fognak kez-
deményezni a szabálytalan jár-
művek tulajdonosaival szemben!

Köszönettel várom konstruk-
tív együttműködésüket:

■ Bodor Róbert 
közterület-felügyelő

Tisztelt pócsmegyeri lakosok, szülők!
kresz-tábla
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Pócsmegyer község Önkormányzata meghívásos ötlet pályázatot írt ki három alulhasznosított területé-
nek fejlesztésére. A pályázat célja, hogy a település közösségi tereit a meglévő kulturális és természeti 
értékeinek megőrzése mellett építészeti arculatában megújítsa vonzóvá tegye a  település lakói és az ide-
látogatók számára, mindeközben kulturális szempontból is izgalmas, kreatív közösségi területek alakulja-
nak ki.  

1. terület: Surány Napsugár tér

A tér beépítése részben megtartotta Hajós Alfréd által 1933-ban tervezett sugaras struktúráját. A kör 
alakú tér északi része már beépült főleg üdülő épületekkel, a csatornázási lehetőség megindulásával teljes 
Surány területe lakóövezeti besorolást kapott. 

A téren van jelenleg a Surány közúti tömegközlekedését biztosító autóbusz fordulója, ez továbbra is 
megtartandó. A téren található még három működő magán tulajdonban lévő vendéglátó egység, ezek a 
Napsugár presszó, egy magán panzió és a csak szezonális jelleggel működő halsütő.

A téren működik nyaranta hétvégeken a Surányi-piac, ami főleg a nyári szezonban igen látogatott, 
helyi termékek, virág, ruhanemű árusítása folyik. A tér legfontosabb rendezvénye az évente megrendezés-
re kerülő több napos „Irány Surány” fesztivál, ami jelentős külső látogatókat vonz. A térről indul a szin-
tén évente megrendezésre kerülő Surány-Rally, és a hagyományos augusztus 20-i futóverseny. 

A tér környezetében jelenleg befejeződtek a csatornázási munkálatok, így a burkolat helyreállításra is 
javaslatot vár a pályázat. 

Tervezési feladat:
A tér jelenlegi funkcióit kiszolgáló többfunkciós közösségi tér kialakítása: piac, rendezvények, feszti-

válok, buszforduló számára alkalmas terület kialakítása, lehetőség szerint minél kevesebb költséggel, és 
a meglévő fák megtartásával, egyszerű egységes utcabútorokkal. A területen lévő trafó áthelyezése annak 
magas költségvonzata miatt rövid távon nem várható, de áthelyezésére is ötleteket vár az önkormányzat. 
A nagy tömeget vonzó rendezvények idejére a parkolók ideiglenes elhelyezésére is javaslatot kell tenni, a 
buszforduló megtartandó adottságként kezelendő. 

2. terület: Leányfalui rév környezete
Pócsmegyer dunai kapuja, ide érkezik a leányfalui kishajó és itt van Pócsmegyer egyik buszmegálló-

ja is. A területen évek óta üresen bezárva áll a műemléki védettség alatt álló magán tulajdonban lévő 

tájékoztató Pócsmegyer község önkormányzatának
építészeti ötletpályázatairól

építészeti ötletpályázat
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tájékoztató Pócsmegyer község önkormányzatának
építészeti ötletpályázatairól

építészeti ötletpályázat

Berczelly kúria épülete, régebben Eper csárda néven működött. A Hunyadi utca folytatásában az önkor-
mányzat tulajdonában lévő közterületen bérlők tulajdonában lévő településképileg nem megfelelő üzlet-
helyiségek és a komp-szolgáltató által bérelt pihenő épületek találhatók. 

Tervezési feladat: a komp kikötő és buszmegálló közötti kapcsolatot biztosító a napi utasforgal-
mat kiszolgáló funkciók tájba, településképbe illő elhelyezése. Melegedő, kerékpártároló, buszmegálló, 
mosdó, wc. hajóspihenő elhelyezése. A kikötő környezetében a kishajó kikötőn túl egyéb „vízi funkciók” 
(pl. hajó vízre tételi lehetőség, evezőskikötő, stb.) elhelyezését is biztosítani kell.

3. terület: Pócsmegyer faluközpontja
Pócsmegyer faluközpontjában jelenleg két önkormányzati tulajdonú telek van, a 93 hrsz. volt tornate-

rem telke és a 125-ös hrsz. ahol a postán kívül bérbe adott üzlethelyiségek találhatók. A telken áll még 
egy szükséglakás és a vízművek műtárgya. Mindkét ingatlanon lévő épületek rendkívül rossz állapotú-
ak, a volt tornaterem falukép szempontjából értékes épülete statikai szakvélemény szerint életveszélyes, 
ezért évek óta üresen áll. A két épület közötti 94 és 95 hrsz. telkek magán tulajdonban vannak, jelenleg 
eladóak. 

Tervezési feladat: A négy telken egy minél több zöldfelületet biztosító parkosított faluközpont, 
közösségi tér kialakítása a meglévő telekstruktúra és falukép megtartásával. Javaslat a volt tornaterem 
hasznosítására, felújítására, vagy átépítésére. 

Meghívott tervezők:
Gacsányiné Rédai Erika 2022 Tahitótfalu, Viola u. 46.
A.D.U. Kft. 1111 Budapest, Kruspér u. 1/c.
Szász-ház Bt. 1055 Budapest, Stollár Béla u. 22. 

Beadás időpontja: 2016. március 21. hétfő 12. óra

A pályázatok díjazása:
A pályázatok díjazására az önkormányzat 600.000 Ft. nettó összeget biztosít,  me lye t  a  pá l yázók 

egyenlő arányban felosztva kapnak meg, amennyiben mindhárom területre a pályázati kiírásnak megfele-
lő tervet nyújtanak be. A legjobbnak ítélt pályázat tervezője lehetőséget kap az adott terület továbbterve-
zésére. 

Bíráló bizottság tagjai:
 Németh Miklós polgármester 
 Fazekas János településfejlesztési bizottság elnöke
 Körmendi Judit főépítész
 Karsai Gábor művelődési ház vezető
 Szőcs Péter művelődésszervező

A beérkezett pályaművek a lakosság számára megtekinthetők lesznek 
a Pócsmegyeri Kisbíróban és a település honlapján is.
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Zárkerti ingatlantulajdonosoknak!
Tájékoztató a megváltozott jogszabályokról az ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban

zártkerti ingatlantulajdonosoknak 

Az Ingatlan-nyilvántartási törvény (Inytv.) 2015. májusi kiegészítése lehetővé tette, hogy a zártkertek tu-
lajdonosai egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az ingatlan művelés alóli kivonását. Az erre 
irányuló kérelmek 2015. november 30. napjától adhatók be a földhivatalokba, a zártkerti tulajdonosok 
2016. december végéig élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel.

Az eljárás célja: a zártkert értékesítésének, használatának egyszerűsítése! A jogszabályi határidőt 
követően ismét csak az általános szabályok alapján történhet meg a művelés alóli kivonás, ami lényegesen 
hosszadalmasabb és költségesebb eljárás, ezért minden zártkerti tulajdonosnak javasolható, hogy a rendel-
kezésére álló időben adja be a kérelmét a földhivatalba.

Mit is jelent mindez?

A zártkerti ingatlanok jelenleg a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá 
tartoznak, akkor is, ha általában hétvégi házak találhatók a telken, illetve – döntően szabálytalanul – gyak-
ran lakóházként funkcionálnak a zártkerti épületek. 

Az eljárás lezárásaként a zártkerti ingatlant művelés alól kivett területként lesznek nyilvántartva. 

A művelés alól kivett területek között a korábbi zártkertek az alábbi művelési ág megnevezésekkel sze-
repelhetnek majd a tulajdoni lapokon:

 - ha nincs épület az ingatlanon: zárkerti művelés alól kivett terület, 
 - ha van épület az ingatlanon: zártkerti művelés alól kivett terület, mellette feltüntetve a fennálló 
épület fő rendeltetésének jellegét (pl. gazdasági épület)

Az épületfeltüntetést és a belterületbe vonást nem helyettesíti az eljárás! Ha az ingatlanon az ingat-
lan-nyilvántartásban még nem szereplő épület is található, akkor a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivo-
násának egyszerűsített eljárásával egyidejűleg az épületfeltüntetési eljárást is le kell folytatni. Az épület-
feltüntetéséhez szükséges változási vázrajz mellett az épület használatbavételi (fennmaradási) engedélyét 
vagy hatósági bizonyítványát is be kell csatolni. A belterületbe vonásra sem vonatkoznak az egyszerű eljá-
rás előírásai, azt továbbra is kizárólag az önkormányzat kezdeményezheti.

A jogszabályváltozásról bővebb felvilágosítást a Szentendrei Földhivatal tud adni:  
Cím: 2000 Szentendre, Dunakanyar Körút 1.  

Levélcím : 2001 Szentendre 1., Pf. 59.

tel: 06-26-301-743  Fax: 06-26-312-331

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13-16 ,  Szerda: 8-16,  Péntek: 8-12
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szemét ügyek

Modern korunk jellemzője a 
fogyasztói társadalom kialaku-
lása, amely az árubőség mellett 
egyre nagyobb mennyiségű hul-
ladék, szemét, szennyező anyag 
termelésével jár.

Már a déli sarki pingvinek-
ben is kimutatták a klórozott 
növényvédőszereket, az őserdők 
pusztulnak a savas esőktől, az 
óceánokban Magyarország nagy-
ságú műanyagpalack szigetek 
úszkálnak, Nápolyban egy kukás 
sztrájk miatt szeméthegyek 
keletkeznek néhány nap alatt.

Sokszor száz méter magas 
szeméthegyek képződnek a 
modern városok, fővárosok mel-
lett is a háztartási szemétből.

Jelen cikk apropóját az adja, 
hogy lakossági bejelentésre a 
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal ellenőriz-
te Pócsmegyer és Iklad telepü-
léseken a szemétdíjak alakulá-
sát, és a jelenlegi szolgáltatót, a 
ZöldHíd Régió Kft-t díjvisszatérí-
tésre kötelezte.

Mivel Pócsmegyeren szület-
tem és életem során, mérnök-
ként komplex vegyipari  és 
műanyagipari üzemeket fejlesz-
tettem és vezettem, láttam kor-
szerű hulladékgazdálkodási rend-
szereket külföldön is, úgy gondo-
lom, van némi rálátásom a közsé-
günk hulladékhelyzetére.

Az 1990–es évekig nem 
beszélhetünk a Szentendrei szi-
geten hulladékgazdálkodásról, 
sőt még Budapestről is ide hord-
ták a kommunális hulladékot, 
amíg a homokbánya ezt el tudta 
rejteni. Sajnos még ma is találko-
zik az erdőjáró leöntött, részben 
növényzettel benőtt törmelékhal-
mokkal.

A háztartási szemét „keze-
lése” gyakorlatilag lerakást és 
tömörítést jelentett - néha még 
azt sem – elhagyott bányagöd-

rökben, jobb esetben bélelt táro-
lókban.

A pócsmegyeri szemetet is így 
szállították Vácra, a csörögi hul-
ladéklerakóba több mint tíz évig.

1995-től az új környezetvé-
delmi törvény nyomán, majd az 
EU-s felzárkóztatási programok 
anyagi erőforrásai révén indultak 
be a hulladék-feldolgozó üzemek: 
komplex technológiával, szer-
vezet begyűjtéssel, válogatással, 
újrahasznosítással.

Mivel ezek a technológi-
ák nagyüzemi megoldások, ezek 
az üzemek regionálisan épültek, 
több város és község kommuná-
lis hulladékának komplex keze-
lésére.

Az ezredfordulótól kezdődő-
en már látható volt, hogy a váci, 
dunakeszi, esztergomi lerakó-
kat be kell zárni, mert megteltek, 
ezért Pócsmegyer önkormányza-
ta 2004-ben úgy döntött, hogy a 
Pest-Nógrád megyei hulladék-fel-
dolgozóhoz, mint regionális kon-
cepcióhoz csatlakozik.

Logisztikailag a másik lehető-
ség Tatabánya lett volna, de az 
még azóta sem készült el!

Sokfordulós helyszínmó-
dosítás után a Pest és Nógrád 
– megyei hulladék-feldolgozót 
Kerepes város és Nógrádmarcal 
fogadta be. Az üzemek 2010-ben 
kezdték meg a tevékenységet 
ZöldHíd Régió kft. néven.

A Zöld Híd Önkormányzati 
Társulás, illetve munkaszerve-
zete a Zöld Híd Régió Kft. ma 
109 település 285 ezer lakójának 
kommunális hulladékát kezeli.

Belátható, hogy a Zöld Híd 
késedelmes megvalósulása, és 
a környékbeli lerakók bezárása 
nehéz helyzetbe hozta a szige-
ti önkormányzatokat, ezért közö-
sen, a Fővárosi Vízművek segít-
ségével versenytárgyalást írtunk 
ki a Szentendrei-sziget kommu-

nális hulladékának begyűjtésére 
és elszállítására, melyet a Kapos-
vári Városgazdálkodási Vállalat 
nyert el.

Sajnos a tíz éves szerződést, a 
KVG csődje miatt felmondták, és 
helyükre lépett be közszolgálta-
tóként a Mülltransport kisvállalat 
ideiglenes jelleggel.

A hulladékgazdálkodási tör-
vények változása, valamint a 
költségek növekedése miatt a 
Mülltransport is kiszállt az üzlet-
ből.

Szerencsére ekkorra már bein-
dult a Zöld Híd tevékenysége és 
így velük kötötte meg az önkor-
mányzat a közszolgáltatási szer-
ződést 2012-től.

Itt,  ennél az átmenetnél 
talált hibát a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal, illetve jogelődje az árképzés-
ben, amikor is a Zöld Híd nem 
a Mülltransport alacsonyabb árá-
ból, hanem a saját elfogadott es 
több mint 100 önkormányzatnál 
alkalmazott kondícióiból vezette 
le a hatósági árat.

A Hivatal  szer int  egye -
di árat kellett volna alkalmazni 
Pócsmegyer felé, a Zöld Híd sze-
rint ez diszkrimináció lett volna a 
többi önkormányzattal szemben.

A hulladékgazdálkodási tör-
vény és a vonatkozó rendele-
tek változásai, a rendeletek és 
az objektíve felmerülő költségek, 
valamint az EU- előírások egy-
másnak ellentmondó követelmé-
nyei miatt a Zöld Híd azóta vesz-
teségessé vált, jelenleg a fenn-
tarthatósághoz szükséges alapo-
kat (amortizáció, rekultivációs 
alap) éli fel.

Belátható, hogy egy nonprofit 
gazdálkodó szervezet, ha költ-
ségeit központi adókkal, járulé-
kokkal növelik, bevételét pedig 
a rezsicsökkentés miatt kellett 
redukálnia, veszteségessé válik. 

szemét   ügyek



13Pócsmegyeri Kisbíró
2016.  március

www.pocsmegyer.hu

szemét ügyek

Félő, hogy támogatás nélkül 
gyorsan fel fogja élni forrásait, 
hacsak nem sikerül az ügyveze-
tőnek a csurgalékvizet gázolajjá 
változtatni, hogy legyen mit tan-
kolni a kukásautókba.

A Zöld Híd feloldandó  a tör-
vényi szabályozás ellentmondá-
sait, írásban fordult a felügyelő 
államtitkárhoz, a miniszterhez, a 
parlamenti képviselőkhöz a par-
lamenti bizottságok vezetőihez, 
végül a Alkotmánybírósághoz is.

 Érvelésüket az Alkotmány-
bírósági beadványban mindenki 
elolvashatja. Megtalálható a Zöld 
Híd honlapján (http://www.
zoldhid.hu/kft ) sok egyéb hasz-
nos információval együtt.

Minden jogi és hatósági utat 
igénybe vesznek azóta is, annak 
érdekében, hogy fenntartsák a 
kft. működőképességét és ellás-
sák a kommunális hulladékkeze-
lést a 109 település részére, meg-
előzendő egy esetleges nápolyi 
szemét szindrómát.

Ha a cég feléli a működéshez 
szükséges vagyonát, nem tudja 
pótolni elhasználódott berende-
zéseit, először eljut oda, hogy 
nem tud gumiabroncsot venni a 
kukásautókra, majd a MOL nem 
ad hitelbe gázolajat.

Persze a lakosságnak nem kell 
hulladékgazdálkodási szakem-
bernek lenni, de talán minden-
ki belátja, hogy egy kuka kiürí-
tése, a szemét elszállítása vagy 
70 km-re, szelektív gyűjtés, zöld-
hulladék gyűjtés, lomtalanítás és 
a szemét környezetbarát kezelé-
se, feldolgozása nem lehet drága, 
ha mindez összesen nem kerül 
többe, mint heti fél doboz ciga-
retta.

Nagyon sok dokumentumot, 
jelentést, bikkfanyelven írt jogi 
határozatot olvastam el ahhoz, 
hogy pontosan lássam a valós 
helyzetet és az álláspontokat:

1. A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal vizs-
gálta a Zöld Híd 2012–es árkép-
zését, és döntése szerint visszajár 
néhány ezer forint Pócsmegyer 
és Iklad lakóinak. Tudom, hogy 
néhány családnak ez is jelentős 
tétel, de ki kell várnunk a jogi 
eljárások végét.

2. A Zöld Híd szerint nem 
jogszerű a Hivatal döntése, és 
nem is tudja végrehajtani a hatá-
rozatot, ezt minden fórumon 
megpróbálja érvényesíteni.

3. Egy kapcsolódó ügyben a 
bíróság új eljárásra kötelezte az 
Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatalt.

4. Előbb-utóbb az Alkot-
mánybíróság is dönteni fog, 
remélhetőleg akkor még lesz 
Zöld Híd.

5. Szerencsére mindezen 
problémák ellenére a szemetet 
még hetente elviszik, de nagyon 
károsnak tartjuk, hogy egyesek, 
bár igénybe veszik a közszolgál-
tatást, a szolgáltatás díját nem 
egyenlítik ki, ezzel tovább gyor-
sítva a Zöld Híd pénzügyi ellehe-
tetlenülését.   

6.  2016. április elsejétől lét-
rehoznak egy központi Hulla-
dék Holdingot, mint állami szer-
vezetet, amely a hulladékkezelő 
üzemek pénzügyeit fogja végez-
ni. Természetesen most minden 
érdekelt ennek az új szabályozás-
nak a részleteire vár.

Összefoglalva: Pócsmegyer 
kommunális hulladékgazdálko-
dása a Zöld Híd Önkormányzati 
társulás keretében hosszútávon 
megoldott. 

Az alkalmazott technológiák 
megfelelnek a kor követelménye-
inek, de természetesen fejleszte-
ni kell ezeket, a gépek, berende-
zések egy része felújításra, cseré-
re szorul.

Amennyiben a jelenlegi turbu-

lens gazdasági szabályozás kon-
szolidálódik, erre még megvan az 
esély. 

Úgy gondolom, hogy az ápri-
listól belépő új állami szerve-
zet, a Hulladék Holding a válla-
latok közötti pénzügyi kiegyen-
lítés révén a hosszú távú műkö-
dést biztosítani fogja a régióban 
,és nem következik be egy rend-
kívüli helyzet, amikor a törvény 
szerint a Katasztrófavédelem-
nek kellene ellátni a kommunális 
hulladék kezelését.

A jogvitában, ami a Zöld Híd 
Régió Kft és a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal között folyik, az Önkormány-
zat nem tud állást foglalni, mivel 
ebbe egyik oldalról sem vontak 
be bennünket. 

Ettől a ténytől függetlenül 
sikerült a kapcsolódó ügyiratokat 
beszerezni.

Az ügyiratok messze megha-
ladják egy újságcikk terjedelmét, 
de aki mélyebben érdeklődik, 
annak szívesen biztosítunk akár 
személyes konzultációt is a Zöld 
Híd szakembereivel.

Képviselő-testületünk munka-
tervében is szerepel a Zöld Híd 
Régió Kft. szakembereinek beszá-
molója, bizottsági és testületi ülés 
keretében, amire várjuk az érdek-
lődő lakosság részvételét is.

Személyesen bízom abban, 
hogy a kormány és az irányító 
hatóságok megtalálják a meg-
oldást arra hogy a Zöld Híd se 
lehetetlenüljön el, és a lakosság 
is csak a valós, minimális költ-
ségeket fizesse. Természetesnek 
tartom, ha jogerősen visszatérí-
tés jár, akkor azt a lakosság meg 
is kapja vagy a szolgáltatótól vagy 
az államtól.

■ Fazekas János
Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság Vezetője

szemét   ügyek
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DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. tel: 06-26/312-605, 06-26/400-172

Ingyenes segítségnyújtás adóbevallás elkészítésében!
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a 2015-es év adóbeval-
lásainak illetve az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésében munkavállalók, közfoglalkoztatottak számára! 
A szolgáltatás ingyenes.
A részletekről érdeklődjön az Intézmény családsegítő munkatársainál a Művelődési Ház és Könyvtárban 
Pócsmegyeren. Benczik Orsolya családgondozónál kedden 9-11 óráig. Kiss Eszter családgondozónál szerdán 9-12 
óráig. Telefonon érdeklődni a 26-312-605, 26-340-121 telefonszámon lehet.

******
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény családsegítő 
munkatársainak az ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul Pócsmegyeren.

Keddi napokon Benczik Orsolya a Művelődési Ház és Könyvtárban 9-11 óráig.
A hét többi napján elérhető az alábbi telefonszámon:0626/340-121

Szerdai napokon Kiss Eszter a Művelődési Ház és Könyvtárban 9-12 óráig.
A hét többi napján elérhető az alábbi telefonszámon: 0626/400-172.
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Fontos telefonszámok 
és tudnivalók

Németh Miklós polgármester 
fogadóórája elõzetes bejelentés alapján 

minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 502-400
Tahi Rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls. 
     bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757 
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Kolcsár Attila  06-20-422-7092
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária  06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes    06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.                                 

hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat    06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal  06-26-312-413, 301-743
Szentendrei Okmányiroda  06-26-501-460
Közjegyzõ, Szentendre   311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár 06-30-694-3266
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 06-20-886-1927

Fontos telefonszámok 
és tudnivalók

Németh Miklós polgármester 
fogadóórája elõzetes bejelentés alapján 

minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 502-400
Tahi Rendõrõrs 387-140
Helyettes körzeti megbízott: 
Strehó Zoltán rendőr főtörzsőrmester 

06-20-310-9128
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos 06-26 395-123

06-20 422-7092
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária  06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
Bodor Róbert közterület-felügyelő 06-30-579-9510

e-mail: kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu
Agrártámogatások: Hansági Dénes   06-30-244-9546

E-mail: hend@invitel.hu
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.                                 

hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat    06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal  06-26-312-413, 301-743
Szentendrei Okmányiroda  06-26-501-460
Közjegyzõ, Szentendre   311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár 06-30-694-3266
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 06-20-886-1927

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelős kiadó: Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző  
Szerkeszti: Karsai Gábor 

06-30-694-3266, kisbiro@pocsmegyer.hu
Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDő
Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 

Hétfő:       14 - 19 óráig 
Kedd: 8 - 12 óráig
Szerda: 13 - 17 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGORVOS
Tel: 26/395 123, 20/ 422 7092 – OEP támogatott rendelés: 

Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos 
 Rendelés: H.: 13.30-18.30, Sze.: 8.30-13.30, Cs: 13.30-18.30

Időpont egyeztetés: minden hónap 2. hétfőjén 
10.00 órától a 20/ 422 7092 számon. Fogfájós betegek 

a rendelés első órájában jelentkezzenek! 
Asszisztens: Szekeres Erika

Magánrendelés: kedd: 14.00-17.00. Előzetes 
bejelentkezés szükséges a 06-20/422 7092 számon.

A Pócsmegyeri Kisbíró – pócsmegyeri és surányi közéle-
ti havilap – küldetése alapvetően az, hogy tájékoztas-
sa az itt élő, ide kötődő, a pócsmegyeri-surányi közélet 
iránt érdeklődő embereket a települést érintő kérdések-
ről, történésekről, egyben mutassa be a település múlt-
ját, jelenét és jövőjét a „külvilág” számára is.

(szerkesztő)

A Polgármesteri Hivatal 
közvetlen telefonszámai

Pócsmegyer Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Telefon: 06-26-395-006 • Fax: 06-26-395-702
E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00-16:30 • Szerda: 8:00-16:30 • Péntek: 8:00-12:00
Feladatkör, ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés 
Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek 
Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
Dudásné Tamási Anita 06-26-814-850
Építési és műszaki ügyek 
Takács József 06-26-814-847
Pénzügy – Simon Zsuzsa 06-26-814-846
Pénztár – Debreczeni Beáta 06-26-814-849
Iktatás – Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság 
Klibán Zita 06-26-814-843
Kisbíró szerkesztősége
Karsai Gábor 06-30-694-3266

Szent Klára Gyógyszertár Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri GyÓGySZERTáR
nyitva tartása: Hétfő: 14.00-19.00 • Kedd: 8.00-13.00

Szerda: 13.00-18.00 • Csütörtök: 8.00-13.00
Péntek: 8.00-13.00

Pócsmegyer, Ady E. u. 12. Tel.: 26-395-277

fontos telefonszámok
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Számítógép-Szervíz

+36 30 9483-709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

A REFORMÁTUS 
EGHÁZKÖZSÉG 

SZERETTEL VÁRJA 
ÜNNEPI ALKALMAIRA!

2016. március 25. nagypéntek: 10.30-kor és 
19.00 órakor ünnepi istentisztelet.

Március 26. nagyszombat: 18.00 órakor ünnepi 
istentisztelet.

Március 27. húsvét vasárnap: 10.30-kor ünnepi 
úrvacsorás istentisztelet.

Március 28. húsvét hétfő: Pócsmegyeren 10.30-
kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet a legátus 
szolgálatával. 

Hálásan köszönjük, ha adója 1%-val a Magyarorszá-
gi Református Egyházat támogatja! Technikai száma: 
0066. Megköszönjük, ha adója másik 1%-val a 
Leányfalusi Református Templom Alapítványt támogat-
ja! Technikai száma: 19185208-1-13. Ez az alapít-
vány a pócsmegyeri célokat is szolgálja.

Áldás, békesség!

2017 Pócsmegyer–Surány, Akácos út 17.

Vidám húsvéti tojásgyűjtés 
gyerekeknek és szülőknek 

surányban a teniszpálya mellett

Húsvéti elrejtett piros tojások összegyűjtése 
2016. március 26-án 16 órától a teniszpálya 

melletti füves területen! 
Gyerekek, és szülők az időjárásnak 

megfelelően öltözzenek! Kinti programot 
tervezünk, előfordulhat, hogy a nagy 

keresésben sáros lesz a ruha! 
A program szokásosan ingyenes. 
A tojásgyűjtőket kis innivalóval, 

ropogtatnivalóval várjuk sok szeretettel! 
Nyeremény, a sok piros tojáson kívül: csoki, 

és a legtöbb tojást gyűjtő kap egy emléklapot, 
valamint a csapatot lefényképezzük, és a képet 

felrakjuk a facebook oldalunkra!

Kapcsolattartás és információ: 
Nagy Brigitta tel: 06-30-708-3340

email: nagybrigi850430@freemail.hu
■ Szervező: Surányi Fürdő Egyesület

Akciós tűzifA
Akác, kemény tűzifA, cser, bükk, vegyes

Egységár (m3): 20 000,- ft
szállítással (m3): 22 000,- f
kuglizva (m3): 23 000,- ft

Amíg a készlet tart!!!
megrendelhető: 

Pócsmegyer, Labdarózsa utca, 
tel.: 20/ 321 8895

Dr. tóth viktória,  5000 szolnok, csillag u. 8. 
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Farsang / s.Ő.s.

„Az eső a csapadékok egy olyan for-
mája, ami különálló vízcseppekben, 
folyékony halmazállapotban hul-
lik a Föld felszínére a felhőkből.” 
(Wikipédia)

Arról persze nem volt szó, 
hogy minden nap! Így azu-
tán szépen átcsúszik a Vízöntő 
(Aguárius) visszafelé a Bakba, 
előrefele meg a Halakba. Ez utób-
bi rendben is volna, mert ha ez 
így megy tovább, pontosabban így 
esik (jól?), lassan itt mindenki-
nek kopoltyúja lesz! Majd szépen 
nekiállunk ívni, azután tojunk egy 
marék kaviárt (vörössel vigyáz-
ni!), majd odébb úszunk, míg 
valaki ki nem fog. Esetleg ácsol-
hatnánk egy bazi nagy bárkát. Ezt 
azután telepakoljuk mindenfé-
le álattal, és utánunk a vízözön! 
Reggel a miniszoknyás időjós, aki 

ott tipeg le és fel egy virtuális tér-
kép előtt, azt mondja, hogy őrült 
idő jön. Tudjuk (mi is itt lakunk!). 
Azután mindenféle frontok-
ról beszél - külön öröm, hogy a 
III. ukrán frontról nincs szó -, 
meg hogy a közeli New york-
ban ráadásul havazik is. Direkt 
buli, hogy nem lakunk ott! Bár 
azért például sárban biztos, hogy 
lenyomnánk a „Nagy Almát”! 
Mert ahogy az írás mondja: „Ahol 
eső vagyon nagy számban, ottan, 
bizony mondom néktek, sár is 
lészen bőséggel.” Óh, a sár! Az 
ősmassza! Réges-régi hűséges 
kísérője a magyar ugarnak évszá-
zadok óta. Abban cuppogunk ele-
jétől fogva. Költők, írók múzsá-
ja (pl.: Sár és Arany!). Telepü-
lések ihletett névadója (lásd 
még: Sárospatak, Sárbogárd, Sár-

mellék!). Elhíresült nagyjaink 
„keresztapja” (lásd még: Sárosi 
Gyurka, Sárosi Katalin, Schaár 
Erzsébet…). Úribb változatából 
szobrokat, tányérokat, köcsögö-
ket készít a leleményes együtt 
élő. Uralkodik, bekebelez, csú-
szik, ragad, dagad, és tengelyig 
ér. Vagy derékig. Mi lenne velünk 
nélküle?! Tétován bóklásznánk a 
száraz betonúton, a hirtelen jött 
öröm mámorában, azt sem tud-
nánk, hogy merre induljunk el! 
Előrefele-e, vagy hátra? Jobbra-é, 
avagy balra? Azután vérszemet 
kapnánk, és végül maradnánk ott, 
ahol vagyunk. Mint eddig mindig.

Azért mit nem adnék már egy 
olyan jó egyhetes, napsütéses, 
madárfüttyös húsz fokért!

Na, az majd adna sár pofájára!                                                  
■ Karádi György  Surány

A társasjáték klub immár másod-
szor búcsúztatta a telet, egy 
vidám farsangi mulatsággal. A 
hagyományoknak megfelelő-
en, minden résztvevő jelme-
zesen érkezett. Sokaknak több 
órás elfoglaltságot jelentett a jel-
mez elkészítése, mások fantasz-
tikus ötleteket valósítottak meg, 
így igen lélekkel telire sikeredett 

a jelmezes felvonulás, hisz min-
denki a szívét adta bele. Ráadásul 
olyan finomságok készültek, hogy 
az öt Michelin-csillagos éttermek 
is elbújhattak az itt felsorakozott 
ízek mögött. A program második 
felében izgalmas játékok tették 
próbára a rekeszizmokat. Soha 
nem gondoltam, hogy a postás 
játékon egyszer könnyesre fogom 
kacagni magam. Ebben a közös-
ségben sikerült. 

A farsang folytatódott a 
facebookon, ahol a legjobb jelme-

zekre lehetett szavazni. A beér-
kezett 278 szavazat alapján az 
idei jelmezversenyt az öregasz-
szony jelmez nyerte  Puzsérné 
Varga Erzsébet interpretálásá-
ban. Mikor belépett a terembe az 
őt jól ismerők is csak találgatták 
a ki lehet a jelmez mögött, ki ez 
az öregasszony.

Köszönöm a résztvevőknek, 
hogy teljes lényükkel eljöttek és 
felejthetetlenné tették az idei far-
sangot. Jövőre folytatjuk.

■ Szőcs Péter

S. Ő. S.

társasjáték klub farsang

A győztes
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adótanácsok

Ha a lakás eladás megelőzi a vételt, akkor az 
adás-vételi szerződésben célszerű az az eladás-
ra vonatkozó adatokat szerepeltetni,hogy az il-
leték kiszabásánál ezt figyelembe tudják venni. 
Határidő: az eladást követő egy éven belül

Ha a lakás vásárlás megelőzi az eladást, ak-
kor levélben kérni kell a kiszabott illeték csök-
kentését, vagy a az illetékkiszabás elhalasztását, 
addig, amíg a vásárlás nem történik meg. Határ-
idő: a vételt követő egy éven belül.

Az illeték kedvezmény a tulajdoni hányadok-
nak megfelelően illeti meg a magánszemélyt. 
Ha a vásárolt lakásban is a tulajdoni hányadok 
nem változhatnak a korábbihoz képest, akkor csak 
az értékkülönbözet után kell az illetéket megfizetni. 
Több lakás vásárlása esetén is a kedvezmény igénybe 
vehető, addig, amíg az eladási ár után kiszámított il-
leték el nem fogy.

Lakásvásárláshoz kapcsolódó 
új illetékkedvezmény

(Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlemé-
nye)

A cserét pótló vétel néven ismert jogintézmény 
alapján lakástulajdon vásárlása esetén, ha a 
magánszemély vevő a másik lakástulajdonát 
a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven 
belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az 
eladott lakástulajdon – terhekkel nem csök-
kentett – forgalmi értékének a különbözete.

A 2014. december 31-ig hatályos szabályok 
értelmében, ha az eladás a vásárlás után, az 
attól számított egy éven belül valósult meg, 
akkor a megvásárolt lakás után a vagyonszer-
ző köteles volt a részére kiszabott illeték meg-
fizetésére, és csak a sikeres eladást követően 
lehetett kérelmezni a forgalmi értékek külön-
bözetén felüli összegre jutó illeték visszatérí-
tését.

2015. január 1-jétől a törvény – a régi sza-
bályok fenntartása mellett – egy új megoldást 
is kínál a fenti helyzetre.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény (a továbbiakban: Itv.) 21. § (6) bekez-
dése értelmében, ha a magánszemély leg-
később a lakásvásárlás illeték-kiszabás-
ra történő bejelentéséig nyilatkozik arról, 
hogy a lakásvásárlását követő egy éven belül 
a másik lakástulajdonát értékesíti, és kéri, 
hogy az állami adóhatóság a vagyonszerzés 
után járó illetéket a cserét pótló vétel szabá-
lyainak alkalmazásával állapítsa meg, akkor 
az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi 
értékét megállapítja, és döntés közlése nélkül 
felfüggeszti az illetékkiszabási eljárást.

Amennyiben a magánszemély igazolja, 
hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a 
másik lakástulajdonát eladta, az állami adó-
hatóság a felfüggesztett eljárást folytatja, és a 
vásárolt és az eladott lakás forgalmi érté-
kének különbözete alapján állapítja meg a 
fizetendő illeték összegét.

Abban az esetben, ha a magánszemély 
nem igazolja a lakástulajdona egy éven 
belüli értékesítését, akkor a vásárolt lakás 
forgalmi értéke után illetéket, továbbá az 
illeték összege után, a magánszemély nyilat-
kozata benyújtásának napjától a mindenko-
ri jegybanki alapkamat kétszeresével számí-
tott pótilletéket szab ki az állami adóható-
ság.

Az illetékkedvezményről nyilatkozni és a 
halasztott illetékalap kedvezményt kérelmez-
ni az illetékkiszabás célját szolgáló B400-as 
jelű nyomtatványon célszerű megtenni.

 ■ dr. Tódor Krisztina
adószakértő

iroda@tamaszado.hu

illetékkedvezmény „lakáscsere” esetén
Ha a régi lakást eladja és másikat vásárol helyette, erről feltétlenül tudnia kell.
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szárAz 
tűzifA
eLADó!
töLgy kugLi 
2150,- ft/q
Akác kugLi  
2550,- ft/q

AkácoszLoP

érDekLőDni:
forester kft.
szAbó zoLtán
06 20 933 1945
06 26 385 549

Beszámoló
A Sziget Èjféli Sportbajnokság Egyesület 

önkéntes tevékenységéről a 2015-ös évben

Nemzetközi gyermeknap – Kinder Welt Spiel Tag (Berlin – Alexanderplatz)
Az egyesület kis csapata ismét gyerekarcfestést tartott Berlinben a nemzetközi 
gyereknap alkalmából a német főváros egyik legnagyobb terén az Alexanderplaz-
on. A kétnapos gyereknapi rendezvényen az ingyenes arc – és hennafestést 
mellett immár csillámtetoválással is bövült a „kínálatunk“. A gyereknapi 
megmozdulás alkalmával hatalmas sikert arattunk, hosszú sorok kígyóztak a 
SZÈSE standja előtt.
Békefesztivál – Friedensfestival (Berlin – Kurfürsterdamm)
A SZÈSE egyesület ez évben két napos rézkarcos gyermekfoglalkozást tartott 
a békefesztiválon a Kaiser – Wilhelm emléktemplom meletti téren rendezett 
megmozulás alkalmával. 
„Berlin nevet!“ –  Berlin Lacht! (Berlin – Alexanderplatz)
Ismét részt vettünk a berlini utcaművészeti fesztiválon, ahol a SZÈSE a 
hennafestést népszerűsítette. A magyar egyesület egy ismét kampány keretén 
belül, személyes beszélgetéssel hívta fel a figyelmet a maradandó tetoválások 
hasztalan voltára. Konkrétan a ma oly´ divatos tetoválás ellen kampányolunk 
immáron 3. éve!
szigetese.wix.com/jelkepes   

■ Gaál Nóra a SZÉSE elnöke
___________________

 
A Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület 2002-ben Pócsmegyeren alakult 
meg és az itt élő gyermekeknek, fiataloknak biztosított alkohol és drogmentes 
környezetben programokat, csatlakozott az éjszakai pingpon országos 
mozgalomhoz. Az egyesület régen nem szervez programokat Pócsmegyeren, 
azonban alapszabályában szerepel, hogy a bejegyzési címén (a mindenkori elnök 
állandó címe) a helyi lapban megjelenteti éves beszámolóját. (a szerkesztő)
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TONCSI 
KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,  

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és vá-
lassza ki az Önnek tetsző ételeket!

Rendezvényekre, családi 
összejövetelekre házi készítésű 

sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944

KISTEHER-
FUVAROZÁS

ÁRUSZÁLLÍTÁS!
Építőanyag-, 

zöldhulladék-,
bútorok szállítása 

1,5 tonnáig!

06 70 518 58 04
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        MUNKANAPOKON                  HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP

Pócsmegyerről Leányfaluról Pócsmegyerről Leányfaluról
 **5:00 **5:05 **5:00 **5:00
 **5:20 **5:25 **5:50 **5:55
 **5:50 **5:55 **6:15 **6:35
 **6:10 **6:35 **6:40 **6:45
 **6:40 **6:45 7:30 8:00
 *7:00 *7:05 8:40 9:00
 7:30 7:35 9:40 10:00
 7:40 8:00 10:40 11:00
 8:40 9:00 11:40 12:00
 9:40 10:00 12:40 13:00
 10:40 11:00 13:40 14:00
 11:40 12:00 14:40 15:00
 12:40 13:00 15:40 16:00
 13:40 14:00 16:40 17:00
 *14:10 *14:35 17:40 18:00
 14:40 15:00 18:30 18:35
 *15:30 *15:35 **19:10 **19:30
 16:00 16:05 **20:10 **20:30
 *16:30 *16:35 **21:10 **21:35
 17:00 17:05 **22:20 **22:30
 *17:30 *17:35
 18:00 18:05
 18:30 18:35
 **19:10 **19:30
 **20:10 **20:30
 **21:10 **21:35 (éjszakai pótlék 3.000.-Ft 
 **22:20 **22:30 + teljes áru jegy)

* Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási 
napokon közlekednek. 

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés 
alapján közlekedik. 

Egyeztetni telefonon az az adott nap 17:00 óráig lehet. 

VITELDÍJAK 
Felnőtt jegy:  300,- • Diák és nyugdíjas: 200,-

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)
Kerékpár: ingyenes 

(más kedvezménnyel össze nem vonható)
Kisállat: ingyenes

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-
Bérletek:

Havi dolgozó: 5 900,- • Diák / nyugdíjas: 3 000,-

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a havi bérletek 05-től 

következő hó 05-ig érvényesek!
A diák, a 65 év feletti, és a 90% kedvezmény 

igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!

Peiker és Társai Kft.
Telefon: 06 (70) 577-7753 • 06 (30) 599-8705

PÓCSMEGyER - LEáNyFALU 
RÉVáTKELő MENETREND (2013. okt. 1-től)

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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Tel: 0630 335 9552
E-mail: parkanszky@freemail.hu

Nyitva tartás:
H-P 8:00-17:00

Párkánszky Autószerviz
Pócsmegyer

Táncsics Mihály út 25.

 Autójavítás
 Autódiagnosztika
 Karosszéria lakatos munkák
 Karambolos, és korrodált autók

szakszerű javítása
 Autófényezés
 Alváz, és üreg védelem
 Gumiszerelés, gumijavítás
 TÉLIGUMI AKCIÓ nagy választékban
 Műszaki vizsgára való felkészítés
 Műszaki vizsgáztatás
 Kedvezmény a nálunk vásárolt

alkatrészekre!

Gépkölcsönzés, javítás, értékesítés, munkaruházat
Makita • DolMar • Maktec

Stihl • viking
aeg • flex • hitachi • Metabo • hilti

boSch • DeWalt • SigMa • al-ko
egyéb gépek, alkatrészek, tartozékok

csapágyak, szénkefék, szimeringek, ékszíjak, 
gyújtógyertyák, légszűrők, porzsákok, 

Den braven ragasztók, Diatech csiszolástechnika, 
fiskars, Stanley

2000 Szentendre, Dózsa györgy út 20.
– a lidl mellett – 

tel.: 06-26-313-385 • 06-30-500-5448
nyitva: h-p: 6-17 • szo: 7-13

kisgepcentrum@postafiok.hu
www.kisgep-centrum.hu

simonszerszam.hu • simonkisgep.hu

BABAÚSZÁS DUNABOGDÁNYBAN
BABÁKNAK ÉS KISGYERMEKEKNEK

MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT

Úszás alapjainak elsajátítása;
Játékos, mondókás foglalkozások;

örömteli  pillanatok a csöppségek és szüleik számára.

Igényes, tiszta környezetben várom 
sok szeretettel a szülőket és gyermekeiket 

egyedi babaúszó foglalkozásaimra.

Helyszín: Dunabogdány, Általános Iskola tanuszoda

Oktató: Szirmay Mercédesz
telefonszám: +36 20 969 5052
e-mail: mercedesz.szirmay@gmail.com
honlap: www.babauszas-babaklub.hu
facebook: babaúszás babaklub néven
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