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Búcsú az óvodától!
„Billegünk,
ballagunk,
mindent körbejárunk;
itt vagyunk
meg
ott vagyunk:
ez volt a mi házunk.
Megszerettünk,
óvodanem felejtünk
el
soha!

A leendő iskolások, pedig egyre többet
emlegetik az iskolát, a tanító nénit.
Az idei évben nem rendezhettük meg az
ilyenkor megszokott ballagási ünnepséget,
de nem szerettük volna, a nagycsoportosainkat búcsú nélkül elengedni az iskolába.
Eltérő formában, egy utolsó, közös, játékkal töltött délelőttel, közös kirándulással,
vagy egy beszélgetős, mesélős délutánnal
minden csoport elbúcsúztatta az „iskolásait”.
Kedves leendő első osztályosok! Egy jól
ismert meséből vett idézettel szeretnék
TANDORI DEZSŐ: ÓVODÁSOK BALLAGÓ DALA búcsúzni tőletek, a többi óvó néni, és dadus néni nevében is: „Bátrabb vagy, mint
Az óvodában minden évben izgatottan hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb,
várják a gyerekek a ballagást. A kisebbek mint véled.” (A.A.Milne: Micimackó)
csillogó szemmel figyelik a „nagyokat”, Sok sikert az iskolában!
NAGY KORNÉLIA
akik nemsokára iskolások lesznek, lelkesen
harsogják a búcsúztató dalokat, verseket.
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
Felhívom a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 17. § (4)
bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.
(IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008.(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.
A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben
eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének
nem tesz eleget. A közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A
közérdekű védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000 - 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel, de különösen azért is, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.
Együttműködésüket megköszönve

Tájékoztatás nyári
igazgatási szünetről

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Tájékoztatás

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot
arról, hogy Pócsmegyer Község Polgármesterének
8/2020.(V.26.) számú határozata alapján,
a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal
nyári igazgatási szünetének időtartama 2020. évben
2020. augusztus 10-től 2020. augusztus 19-ig tart.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni
a Tisztelt Lakosságot arról, hogy
Pócsmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5/2020. (II.7.) számon
hozott önkormányzati rendeletet
a Közszolgálati Tisztviselők Napjának
munkaszüneti nappá nyilvánításáról.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal zárva lesz,
az ügyfélfogadás szünetel.

A rendelet értelmében 2020. július 1-jén,
szerdán a Polgármesteri Hivatal zárva lesz,
azon a napon az ügyfélfogadás szünetel.

A Polgármesteri Hivatal ügyelet útján biztosítja
a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást.

Megértésüket köszönjük!

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Tájékoztatás
kutak engedélyeztetésével kapcsolatban
Módosult a fúrt kutak bírságmentes engedélyezésére vonatkozó határidő,
miután az Országgyűlés elfogadta az erre vonatkozó törvénymódosítást.
A szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni szükséges.
Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül épült, vagy a létesítési
engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg.
Az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi XXXI. törvény alapján módosult az engedélyeztetés végső határideje.
A törvény 20. § értelmében mentesülhet a vízgazdálkodási bírság megﬁzetése alól, aki „engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”
Vagyis ez azt jelenti, hogy az elfogadott törvénymódosítással, a korábban az idei év végére rögzített határidő 3 évvel,
2023. december 31-ig kitolódik.
Eddig lehet a kúttulajdonosoknak a bírság kockáztatása nélkül kezdeményezni kútjuk helyzetének rendezését.
Mivel Pócsmegyer-Surány teljes területe vízbázis védelmi szempontból fokozottan védett, úgynevezett
hidrogeológiai „A” vagy „B” védőterület, ezért a kutak engedélyezése itt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatáskörébe tartozik:
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság
1081 Budapest Dologház u. 1., Tel.: 06-1/459-24-76; 06-1/459-24-77
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Tájékoztatás a 2020. évi Irány Surány Fesztiválról
Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Lakosságot arról, hogy
a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVII. törvény 46. § (4)
bekezdés alapján, Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva,
Pócsmegyer Község Polgármestereként az 5/2020. (V.8.) számon hozott határozattal,
sajnos az idei évre tervezett Irány Surány Fesztivál elmaradásáról voltam kénytelen döntést hozni.
A döntést a gépjárműadó bevétel központi elvonása miatt kialakult
költségvetési forráshiány indokolta.
A határozattal egyidejűleg a képviselő-testület 13/2020.(II.6.) Kt. határozata visszavonásra került.
NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
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Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű
A munkavégzés helye: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
30. Közterület-felügyelői feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott,
engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által
tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített
és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a
közrend és a közbiztonság védelmében.
Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása. Együttműködés a polgárőrséggel, rendőrséggel,
vadásztársasággal, gyepmesterrel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal belső
szabályzatai az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség;
vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
• Felhasználói szintű MS Oﬃce (irodai alkalmazások) ismerete,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közterület-felügyelői szakmai tapasztalat,
• közigazgatásban, hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat,
• ASP program felhasználói szintű ismerete,
• közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:
• kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,
• nagyfokú önállóság, stressztűrőképesség
• határozott fellépés
• megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arról szóló
igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.
• Fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1.
számú melléklete szerint
• Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a
pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zákányné
dr. Szőke Tímea jegyző nyújt, a 06-26/814-850-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: PM/212/2020. valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
• Személyesen: Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal, Zákányné dr.
Szőke Tímea jegyző részére 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a polgármester véleményezése mellett a
jegyző dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.pocsmegyer.hu – 2020. június 22.
• községi hirdetők: 2020. június 22.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
06 (26) 814-843 ¬ 06 (26) 395-702
e-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

ELADÓ INGATLAN
Pócsmegyer Község Önkormányzata
eladásra kínálja önkormányzati tulajdonú ingatlanát
cím
2017 Pócsmegyer,
Róka u.
2505/2
hrsz.

ingatlan
területe

ingatlannyilvántartási
megnevezése

övezeti
besorolás

1.072 m2

mĦvelési ágból
kivett zártkert

Lke-4

Bruttó induló ár

4.300.000 Ft

A vételi ajánlatokat postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.
HatáridĘ: 2020. szeptember 10.
Az Önkormányzati ingatlan megtekinthetĘ minden hétköznap 9-16 óra között. Konkrét
idĘpontot elĘzetesen a Polgármesteri Hivatal mĦszaki elĘadójánál kell egyeztetni a 30 /691 7837
telefonszámon.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
A vételi ajánlatot tevĘ nevét, levelezési címét, székhelyét, elérhetĘségi adatait: telefonszám,
email cím, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, vételi ajánlatát az ingatlan
vételárára vonatkozóan, amely a bruttó induló árnál kevesebb nem lehet. Nyilatkozatot a vételár
teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. Gazdasági társaság ajánlattevĘ esetén
cégkivonatot és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolati példányban, a kijelölt
kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági nyilatkozatot.
Az ajánlattevĘk közül a nyertest a KépviselĘ testület állapítja meg a vételi ajánlatok benyújtására
elĘírt határidĘtĘl számított 15 napon belül. Indokolt esetben 60 nappal a döntés határidejét
meghosszabbíthatja. Az eredményrĘl az ajánlattevĘket az elbírálást követĘ 15 napon belül
írásban értesítjük.

Németh Miklós
polgármester
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Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
06 (26) 814-843 ¬ 06 (26) 395-702
e-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

FELHÍVÁS
Pócsmegyer Község Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Cím

Ingatlan
területe

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

2017 Pócsmegyer,
Hunyadi utca 8.
157 hrsz.

565 m2,
ebbĘl az
ingatlan
255 m2

kivett lakóház,
udvar

Vt-1

38.300.000 Ft

383.000 Ft

A pályázatokat a hivatal iktatójába
2020. szeptember 10. 12:00 óráig
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatalban átvehetĘ, és a hivatal honlapjáról www.pocsmegyer.hu letölthetĘ.
Tájékoztatás telefonon: 06 30/242 3099

Németh Miklós
polgármester
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Könyvajánló a nyárra gyerekeknek
Berg Judit: Micsoda idő! – 3+

Alice vidám harmadikos kislány. Egy
nap az egyik barátja csúfolni kezdi, ellene fordítja a többi barátját, és a végén
csúnyán neki löki a falnak. Alice egyre
szomorúbb, kedvetlen lesz, magányosnak érzi magát és nincs kedve otthonról
kimenni.
Olyan helyzetbe kerül, ami ismeretlen
számára.
Ez a könyv megoldást mutat a gyerekek
számára, hogy mit tegyenek, ha ilyen
helyzetbe kerülnek, sőt még magyarázatot is ad arra, miért kezdte el szekálni
a barátja. A kötet célja, hogy a szülők
beszélgessenek gyerekeikkel a témáról,
hogy tudják, elmondhatják nekik, ha
ilyen történik velük.

„Ezt a rózsaszín ruhás tündérlánykát Pankának hívják. Az erdő közepén él, egy Fiala Borcsa:
öreg tölgyfa első emeletén. Puha mohá- Balatoni nyomozás – 8+
ból van az ágya, virágszirom a ruhája. A
tündérfiú neve Csiribí. Ő is az erdőben lakik, egy odvas fenyőfában. Panka és Csiribí barátok.” – így kezdődik a mese. Ezek a
tündérek persze nem tünékeny tökéletes
lények, hanem bájosak, kedvesek, vidámak, de néha türelmetlenek és esetlenek.
Pont, mint az óvódások, akik ezért könynyen tudnak velük azonosulni. A kötet
hat különálló története mind kapcsolódik
valahogyan az időjáráshoz. Mindenben
van jó és rossz. Na igen, a makacs ködben
nincs semmi jó, de furfanggal őt is távozásra lehet bírni. Mert minden probléma
megoldható és mindenkivel össze lehet
barátkozni, még a félelmetes nyesttel is.
A könnyed, vicces meséket Pásztohy Panka rajzai teszik még szerethetőbbekké.

Niels van Hove: Hogyan győztem
le a szekálómat? – 6+

már (Lajos) és egy hatalmas vadmacska
(Freya) társaságában.
Ebben a társaságban Kriszti sem olyan kirívó. A nyár folyamán talál barátot és egy
kincses térképet, megold sok feladványt
és bejárják a Káli-medencét. Végül nyomára bukkannak még egy igazi bűnszervezetnek is.
Vicces, izgalmas, igazi nyári, vakációs olvasmány.

Rick Riordan: Percy Jackson és a
görög istenek – 12+

„Ha még nem ismernétek, a nevem Percy
Jackson. Modern félisten vagyok – részben isten, részben Poszeidón halandó fia
–, de itt most nem rólam lesz szó.
Az én sztorimat már megírták egy könyvsorozatban, aminek persze semmi köze a
valósághoz (sűrű pislogás), én csak egy
kitalált szereplő vagyok (khmm – ja komolyan –, khm).”
Percy Jackson ezúttal a görög istenek történetét meséli el (ami tele van izgalommal, ármánnyal, vérrel és mindenfélével),
olyan igazi Percy Jacksonos stílusban
(ami nagyon vicces).

A cserfes, folyton izgő-mozgó Kriszti
a nyarat nagymamájánál tölti a Balaton-parton. „…Hiszti Kriszti anyukájának lenni nem volt épp fáklyásmenet…
vagy piskótakocka… és akkor még nagyon finoman fogalmaztam.”
Töpszli néni sem akármilyen nagymama, hanem a világ legkülönlegesebb
nagymamája. Nemcsak alacsony termete miatt tér el az átlagtól, a tetoválásai is Ajánljuk minden fiatalnak, akit érdekel a
igen feltűnők. Kiszuperált cirkuszi kocsi- görög mitológia, és azoknak is, akik egy
jával járja a Balaton-felvidéket egy sza- szórakoztató könyvet keresnek a nyárra.
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Koszorúzás 2020. június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás Napján
A képek a pócsmegyeri megemlékezésen
készültek. A fotókat készítette Gyimesi
János.
A Danubia Televizió videó felvétele:
Hangok a Kárpát-medencéből
https://youtu.be/PL0_LFQDUnY
A nemzeti összetartozás napjára készült
összeállításban megszólalnak a Pócsmegyeri Református Templom harangjai és
Pócsmegyer-Leányfalu református lelkipásztora, valamint a felvidéki, kárpátaljai
és erdélyi testvérgyülekezetek lelkipásztorai mondják el üzeneteiket. A lelkészi beszédek között Szabó Enikő népdalénekes
előadásában református énekek hangzanak el.
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K R E A T Í V

Z E N E I

T Á B O R

Pócsmegyer
2020. 07. 27. – 31. és 2020. 08. 03. – 07.

Pócsmegyer községben, a Dunakany ar szívében 2020 júliusában és augusztusában
ismét megrendezzük

Kreatív Zenei Nyári Táborunkat.
A nagy érdeklĞdésre való tekintettel, idei táborunkat kéthetesre tervezzük.
A Kreatív Zenei Tábor 2020. évi, tervezett programja:
Napi programok
I.
II.

hét: 07.27 Hétfę – 07.31 Péntek :
hét: 08.03 Hétfę – 08.07 Péntek:

8:30 Gyülekezę
9:00 Ritmikus reggeli torna
10:00 Csoportos zenei foglalkozások (4-5 fęs csoportok forgó rendszerben)
12:00 Ebéd
13:00 Kollektív zenei együttlét
14:00 Közös zenei foglalkozás (a táborzáró koncert programjának elękészítése)
15:30 Változó programok: természetjárás, hangszerkészítę workshop, sportprogramok,
zenehallgatás és mozgás (Kokas módszer alapján), képzęmħvészeti kitekintés
(Apagyi Mária módszere alapján), vendégelęadók foglalkozásai, utolsó napon
táborzáró koncert.
Táborunkat két, egyhetes turnusban indítjuk. Bármelyik hétre lehet jelentkezni. A
tábor díja 35000 forint / fĞ, ami tartalmazza a foglalkozások, és a napi három étkezés
díját. Jelentkezni a kreativzeneitabor@gmail.com címen lehet. A tábor pedagógusai
Németh Bendegúz és Pozsár Máté, jazz zenészek, illetve Bárdossy Krisztina, építész,
vizuális mĬvész.
Pócsmegyer, 2020. június 6.
Németh Bendegúz, Pozsár Máté
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Bel Canto ének kurzus
Surány 2020. 07. 13-19
Szeretettel köszöntök minden zenekedve- A kurzus látogatható a Civilek Házában
lő érdeklődőt az első surányi Bel Canto délelőtt 10-13 és délután 14-19 óra között.
kurzuson!
Érdemes párnát vagy kis széket hozni, arra az esetre, ha túl sokan lenA kurzus legfontosabb része a színpadi nénk!
workshop, amiben megismeri a résztvevő
énekes a szerep külső és belső karakterét, a A tanárok:
mozgás szerepformáló jellegét és ami talán Király Miklós
a legfontosabb, megismeri magát!
– 10 év óta a Pavarotti kurzus workshop
Sokat halljuk, hogy az igazi művész mezte- tanára.
len a színpadon, különben nem tudja „át- – A zürichi, valamint a Magyar Állami
húzni” magán a játszott szerep karakterét, Operaház nyugalmazott magánénekese.
nem jön le a közönség felé mit is akar és ha – Legnagyobb szerepei: Verdi és Puccini
nem biztos magában, hajlamos a ripacsko- operái.
dásra.
Shakespearet idézve: „illeszd a szót a Claudio Morbo
cselekményhez és a cselekményt a szó- – olasz karmester zongorakísérő, számos
hoz”.
zenekar és operaház vendégkarmestere.
Örök érvényű mondatok a színészetről és – A kurzuson egyéni foglalkozásokat tart.
még itt nincs arról szó, hogy mindezt az – Specialitása Verdi, Puccini operái.
énektechnikával nehezítve teszi egy énekművész.
Neumark Zoltán
Ennek szellemében próbáljuk a kurzuson – zongoraművész, zeneszerző énekkorátadni a tapasztalatainkat.
repetitor,

– az Orzse egyetemi adjunktusa.
– A Pavarotti kurzus állandó kísérője 10
év óta.
– Számos színház külsős zenei vezetője.
– 30 éve jelen van a zenei élet különböző
rendezvényein.
– Főbb területei az opera, operett, valamint a musical világa.
A kurzus résztvevői július. 18-án szombaton, 18 órakor egy nyilvános koncerttel
kedveskednek a surányi és pócsmegyeri
lakosoknak! Helyszín: a Pócsmegyer
Rendezvényközpont
Remélem, ez a kurzus kicsit közelebb hozza az embereket egymáshoz és nyitottabbá
tesz mindenkit, hiszen mindannyian testvérek vagyunk. Ennek szellemében…
Mindenkit Szeretettel Várunk!
Infó: Neumark Zoltán – 06 30 3777696

Szigeti kerékpárút
Apró változásoknak is örülni kell, ha az
egyelőre jegelt szigeti EuroVelo kerékpárútról van szó. Legutóbbi ezzel kapcsolatos cikkünkben (Kisbíró 2020. április
17. oldal) idéztük a beruházó Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. válaszát, miszerint „a Dömös-Dunabogdány
szakasz, valamint a Kisoroszi híd továbbtervezésének előkészítése folyamatban
van.” (A Szigetmonostor-Szentendre híd
építése azonban nincs napirenden.) A
kormány változatlanul tartja magát korábbi határozatához, azaz a Dunabogdány-Szentendre szakaszt továbbra is a
szigeten kívánja vezetni – írtuk. Mi az új
fejlemény?
A szigeti polgármesterek ez év elején levélben kezdeményezték, hogy a kormány
nyilvánítsa nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak a Dömös és
Szentendre közötti EuroVelo szakaszt is,
a nemzetközi kerékpárút ugyanis Rajká-

tól Dunaújvárosig ezt a részt kivéve szinte a kezdetektől kiemelt státuszt élvezett.
Több korábbi kormányhatározat is előirányozta ezt a „rangot”, végül május 27-edikén megtörtént ez a minősítés. Mit jelent
ez a gyakorlatban?

A kiemelt beruházások listáján számos
olyan szerepel, amely egyáltalán nem valósult meg. A legismertebb a később büntető üggyé alakult sukorói kaszinó, vagy a
csődbe fulladt sávolyi gyorsasági motoros pálya, de a fővárosi Liget projekt számos elmaradt eleme, vagy a félbehagyott
Biodóm is mutatja: a kiemelt cím még
nem garancia a megvalósulásra. Mindenesetre a hatóságok számára az engedélyezés eljárási idők rövidebbek, vagyis a határozatok gyorsabban születhetnek meg
és a fellebbezéseknek többnyire nincs
halasztó hatályuk. (De érdemben el kell
bírálni őket.) Ahhoz persze, hogy egy építési engedély megszülessen, előbb be kell
adni a dokumentumokat, a NIF azonban
jelenleg nem készül sem a szigeti kerékpárút, sem a Szentendre-Szigetmonostor
közötti kerékpáros híd terveinek megrendelésére.
SZABÓ GÁBOR
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Kérdések – válaszok
képviselők, pénzügyi bizottsági tagok – polgármester
Kedves Lakosok!
Választott képviselőink és a bizottsági tagok egy csoportja két levélben intézett
kérdéseket hozzám, illetve Polgármesteri
Hivatalunkhoz a veszélyhelyzet idején.
Sajnálattal tapasztaltam, hogy amíg a kérdéseik minden esetben teljes terjedelemben publikálásra kerültek, addig ez a kapott
válaszok esetében vagy csak részben, vagy
egyáltalán nem történt meg, részükről.
Tekintettel arra, hogy fontosnak tartom, a
nyílt, őszinte, és teljes képet adó kommunikációt, ezért kértem, mindkét levél, illetve
az azokra adott válaszok megjelentetését.
NÉMETH MIKLÓS POLGÁRMESTER

Képviselők, és Pénzügyi Bizottsági
tagok által feltett kérdések I.
2020. 04. 26.
(Kocsis Mariann, Mwajas Kriszta, Dr Szilvágyi Gábor, Czinege Orsolya, Kökény Ákos)
„Az elmúlt héten kaptunk egy összefoglalót
Németh Miklós polgármestertől a Hivatalban tartott értekezletről. Ezt megosztjuk
a PS2.0 Facebook oldalán az alábbiakkal
együtt:
Előzetesen írásban egyeztettek a PS2.0
képviselő és bizottsági tag tagjai, majd vasárnap egy szabadtéri, kellő távolságot tartó
megbeszélésen ezen kérdéseket, véleményt
fogalmaztuk meg:
A koronavírus-járvány kiterjesztett jogokat
adott a polgármestereknek. Azért kapták
ezt a felhatalmazást, hogy a nehéz helyzetben egy visszafogott gazdálkodással elérjék
azt, hogy településük minél kisebb veszteségekkel vészelje át ezt a kritikus időszakot
és a zökkenőmentes működés biztosított
legyen. Ezt a jogkörüket a polgármestereknek az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott jóhiszeműség és
társadalmi rendeltetésnek megfelelő jogygyakorlás elvével összhangban kell gyakorolniuk. Döntéseiknek mindenkor meg kell
felelnie a szükségesség és arányosság követelményének (l.: költségvetés módosítása).
A megkapott írásos anyaggal kapcsolatos
kéréseink, kérdéseink:
1. Készült-e részletes költségvetés felülvizsgálat a pandémiás helyzet kihirdetése

okán? Azaz van-e konkrét számítás a bevételek csökkenését kompenzálandó kiadások csökkentése érdekében? Ezen belül
kérjük bemutatni a tervezett adóbevételek
és a KATA kiesés, valamint gépjárműadó
miatti kiesés pontos számait (azaz egyértelműen bemutatni, hogy a tervezetthez
képest mekkora lesz a bevétel csökkenés),
szembe állítva a tervezett költségcsökkentő intézkedésekkel/javaslat tervezetekkel.
Továbbá kérünk egy részletes levezetést
az önkormányzat működési költségeinek
pandémiás helyzet miatti módosulásával,
illetve csökkenésével kapcsolatosan. Esetleg a kormány, valamely minisztérium vagy
a Kormányhivatal nem mérte fel, hogy a
pandémiás helyzet
milyen költségnövekedést, költségvetés
módosítást igényel az önkormányzatnál?
Ha történt ilyen megkeresés, akkor szeretnénk a megadott információkat megismerni.
2. A Megyeri fasor kapcsán a kivitelezéssel
kapcsolatos kérdéseinket külön jegyzetben
(posztban) fogjuk publikálni, most kizárólag a pénzügyi részekre kérdezünk:
A megküldött jegyzőkönyv alapján nem
egyértelmű, hogy pontosan hogy is áll a
projekt költségvetése. Bruttóban mekkora a teljes kivitelezési költség? Mennyit
fizettünk ki a kivitelezőnek (Br)? Mennyi
támogatást fogunk még bizonyosan kapni
(Br)? Mekkora összeg van még a számlánkon erre kapott támogatás jogcímen (Br)?
Mekkora összeget kell még kifizetnünk a
vállalkozónak (Br)? Mikorra kapunk választ a 22 millió Ft kiegészítő támogatásról?
Hogy áll akkor összességében a fasor költsége? Mekkora összeg hiányzik?
Javasoljuk: egyeztessen a polgármester a kivitelezővel, függessze fel a munkálatokat és
tárgyalja újra az árakat. Jelenleg az építőiparban is visszaestek a keresletek, lehetőség
lenne egy korrektebb ár kialakítására. Tárgyaljunk az építés hosszáról is: csak annyi
valósuljon meg, amennyi a támogatás öszszegéből kijön. Ne kelljen ezért ingatlant eladni. Tehát: olcsóbban, rövidebbet! Kérjük
az eddigi összes fő- és alvállalkozói számlát!
3. Kérjük küldjék meg részünkre a Magyar
Falu program keretében beadott pályázatokra benyújtott pályázati anyagokat részle-

tesen. Ezeket eddig nem láttuk. Csak olyan
pályázatot tudunk támogatni, amely semmilyen önrészt nem igényel. Nem tudjuk
támogatni azokat a pályázatokat sem amelyek esetében csak anyagtámogatás van, és a
munka - és egyéb díjak az önkormányzatot
terhelik. A jelenlegi műszaki ellenőr helyett
javasoljuk, hogy jelképes összegért, esetleg
a településen belülről keresünk a feladat ellátására szakembert.
4. Pro Pócsmegyer Kft esetében: Kérünk
bemutatni egy teljes költségvetés felülvizsgálatot az ügyvezetőtől a pandémiás
helyzet miatt kialakult bevétel és kiadás
változások feltüntetésével, azok kezelésével
kapcsolatos javaslatokkal kiegészítve!
Szintén kérünk az ügyvezetőtől haladéktalanul tájékoztatást a munkatársak jelenlegi
státuszára vonatkozóan. Milyen munkaidőben vannak? Szabadságon vannak-e,
illetve ha home office-ban milyen módon
és milyen feladatokat látnak el? Hány fő az,
akinek kizárólag a Pro Pócsmegyer Kft-ben
van munkaviszonya? Kérjük megküldeni
részünkre a Pázsit-tó és a tankerület bérleti
szerződését, annak érdekében, hogy megismerjük, milyen indok alapján nem fizetnek
bérleti díjat.
Tudomásunk szerint a Tó bérlője sem fizet
a kialakult helyzetre hivatkozva bérleti díjat.
Valós- e ez az információ? Kérjük a szerződés megküldését, annak érdekében, hogy
a nemfizetés jogalapját megismerhessük.
Javasoljuk a Pro Pócsmegyer Kft. önkormányzati támogatásának azonnali megszüntetését és ennek okán annak teljes költségvetésének átdolgozását, felülvizsgálatát.
5. A Hivatal dolgozóira vonatkozóan is
szeretnénk megkapni a jelenlegi munkarendet: ki, hogyan, mennyit dolgozik, hogy
elérhető… stb. Aki nem végez munkát, az
szabadságon van- e? Milyen módon tartják
nyilván a home office-ban végzett munkákat, azaz milyen módon kerülnek kiadásra
és hogyan kerülnek elfogadásra az elvégzett
feladatok?
Az önkormányzat intézményeivel kapcsolatban: kérjük, részletesen írják le az óvoda
működését jelen helyzetben: hogy dolgozik online az óvónő? Pontosan ki dolgozik
az óvodában? Vannak-e felügyeletet igénylő gyermekek?
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A jegyzőkönyvben megfogalmazott javaslatot, mely szerint az óvoda az idei évben
nem fog nyári szünetet tartani támogatjuk.
Emiatt feltételezzük, hogy az óvónők jelenleg szabadságukat töltik.
6. A kiadások csökkentése érdekében javasoljuk az összes idei évre tervezett rendezvény lemondását, nem csak az év közbenieket, hanem az év végi eseményeket is!
Természetesen, ha az év folyamán találunk
forrást a rendezvények megtartására, újratárgyalásra kerülhet a rendezvények köre.
7. Kérünk egy részletes kimutatást a civil
és egyházi szervezetek tervezett, illetve
már jóváhagyott, de még ki nem fizetett
támogatásairól. Javasoljuk a különböző
szervezetek támogatását 0 Ft-ra tervezni. A
későbbiekben a költségvetés helyzetének
függvényében természetesen ezek a kiadások is újragondolhatók.
8. Szeretnénk betekintést kapni az ÁSZ
vizsgálattal kapcsolatos értékelésbe.
9. A jelenlegi ingatlanpiaci árak tendenciája
mellett nagyon rossz döntésnek tartjuk az
azonnali ingatlanértékesítést.
Kérjük a friss önkormányzati ingatlankatasztert elérhetővé tenni!
10. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jegyzőkönyvben tévesen szerepel az adóbehajtások témájánál megfogalmazott javaslat,
hiszen jelen helyzetben tilos végrehajtást
kezdeményezni (l.: MK. 51.)
11. Szeretnénk részletes tájékoztatást,
konkrét javaslatokat kérni a megkapott jegyzőkönyvben említett szakaszos
adóemelésről.
12. Szintén kérünk egy kimutatást a Ford
Rangerrel kapcsolatos jelenlegi fenntartási költségekről, kihasználtságáról, illetve
esetleges eladása esetén a keletkező megtakarításról. Akár az értékesítő Ford márkakereskedéstől egy visszavételre vonatkozó
ajánlatról, továbbá a visszavétel feltételeiről.
13. Szeretnénk javasolni, hogy - bár mindenkinek saját döntése - a képviselők és a
polgármester- helyettes, illetve a polgármester ajánlja fel tiszteletdíjáról való lemondását. Továbbá a polgármester úr és helyettese – költségtérítéseiről is kezdeményezze
átmenetileg lemondását.”

Április 26. napján hivatalomnak megküldött leveletekkel kapcsolatban kérem engedjétek meg, hogy először is sajnálatomat
fejezzem ki. 2019. évi őszi önkormányzati
választásokat követően mind tőlem, mind
több ciklus óta képviselőtársaitoktól, illetve a hivatalt vezető, jegyző asszonytól és
az összes, szakmai gyakorlattal rendelkező kollégától minden segítséget, és ezzel
együtt kérdéseitekre is választ kaptatok. Értettük és elfogadtuk azt, hogy nem rendelkeztek ilyen jellegű gyakorlattal és az elmúlt
fél év alatt úgy tűnt, segítségünkkel sikerült
kicsit megértenetek, és a minden esetben
megkapott széles körű tájékoztatás alapján
átlátnotok önkormányzatunk működését.
A most feltett kérdések bevezető szövege,
mely sok ember számára lehet megtévesztő,
ugyanakkor a kérdések tartalma azonban
azt tükrözi, hogy az elmúlt fél évben segítőkészségünknek nem volt sok eredménye.
A járványhelyzet okán – ahogyan azt Ti
is kiemeltétek – a polgármesterek kaptak
felhatalmazást arra, hogy a település életét
irányítsák. Bár ebből az következik, hogy
a polgármester a képviselő-testület helyett
egy személyben köteles meghozni döntését, a magam részéről fontosnak tartottam,
és tartom azt, hogy a felmerült helyzetről,
a kötelezően megteendő intézkedésekről
minden esetben tájékoztassam valamenynyi képviselőtársamat. Ennek keretében
kaptátok meg a hivatalban tartott értekezlet
emlékeztetőjét is. A feltett kérdésekből az
látható, hogy az önkormányzat gazdálkodása, a pályázati rendszer feltételrendszere, a
hivatal, illetve az önkormányzat tulajdonában álló Kft. működése, többszöri, részletes
megbeszélést követően is kérdéses számotokra. Remélem, hogy alábbi részletes válaszainkból mélyebben sikerül átlátni, megérteni azt, melyről fél éve beszélünk, melyben
fél éve együtt dolgozunk.

1. Önkormányzatunk
gazdálkodását
nemcsak szükséghelyzetben kell, hogy
jellemezze a szükségesség és arányosság.
A költségvetés részletes felülvizsgálatának
igénye részetekről azért nem érthető, mert
részletes felülvizsgálat pontos adatok hiányában nem készülhet. Amit eddig biztoPolgármester válasz I.
san tudunk, és ti is tudhattok az az, hogy
2020. 05. 10.
a gépjárműadót elvette a kormány. Ennek
összegével mindnyájan tisztában vagyunk,
Tisztelt Kocsis Marianna, Mwajas Kriszti- a költségvetésben 9 millió Ft bevételt terna és dr. Szilvágyi Gábor képviselőtársaim, veztünk.
valamint Tamásiné Czinege Orsolya és Kö- A márciusi adóbevételek teljesítése időarányos, a szeptemberi befizetéseket nem
kény Ákos pénzügyi bizottsági tagok!

gondolom, hogy bárki meg tudná jósolni
(építmény, telek, kommunális, talaj), hiszen
pillanatnyilag nem tudjuk, hogy a lakosságot milyen mértékben érinti a járvány miatti munkahely megszűnés.
Az iparűzési adó bevételek május, illetve
szeptember 30-ig derülnek ki, mivel, ahogyan olvashattátok, kitolták a bevallás határidejét. Gondolom, hogy akinek rosszabb
volt a múlt éve, beadja májusban, hogy
szeptemberben kevesebbet kelljen fizetnie,
esetleg vissza is igényelhet. Akinek jobb
volt a múlt éve, elképzelhető, hogy csak
szeptemberben nyújtja azt be. Az iparűzési
adó bevétel kiesés a jövő évet érintheti súlyosan, ez majd a bevallások feldolgozása
után derül ki.
Igaz, hogy a kormány KATA mentességet
adott, de nem mindenkinek, csak bizonyos
TEÁOR számos tevékenységek esetében.
Így ez a „kedvezmény” sem terjed ki mindenkire, minden KATÁ-s vállalkozóra,
vállalkozásra. Az idei bejelentkezésekkel
együtt 4.180 e Ft az idei KATA kivetésünk,
erre a bevételre lehetne elvileg számítani.
Közben érkeztek, feltételezhetően a vírushelyzet miatt, szüneteltetések is. A bejelentések száma azonban nem volt tömeges,
5-6 vállalkozó élt ezzel a lehetőséggel.
Kiadásokkal kapcsolatban, ahogyan azt már
oly sokszor elmondtuk, az önkormányzat
mindig is igyekezett költségtakarékosan
működni, ehhez nem kell veszélyhelyzet!
A védekezésre eddig 210 ezer Ft-ot költöttünk (szájmaszk, gumikesztyű, fertőtlenítő). Az összeg nagyságából látható, hogy az
nem veszélyezteti költségvetésünket. Amin
a bevételkiesést kompenzálni lehet: rendezvények lemondása, a civil szervezetek és
az egyházi táborok támogatási kérelmeinek
elutasítása. (Ez a Surány Fesztivál esetében
4 M Ft, egyéb rendezvények 2,5 M Ft, civil
szervezetek támogatása 500 ezer Ft, egyházi táborok támogatása 400 ezer Ft, óvoda
udvari játékok cseréjének csökkentése, illetve egyéb forrás bevonás 4 M Ft megtakarítást eredményezhet.)
2. A Megyeri fasorra nyert pályázattal, illetve annak kivitelezésével kapcsolatban az
alábbiakra engedjétek meg, hogy ismételten felhívjam figyelmeteket:
Megyeri fasor kivitelezésének teljes dokumentációját megkaptátok korábban
(szerződésekkel együtt). A kivitelezés költségvetése nem változott időközben, élő
megkötött szerződéseink vannak. UgyanFolytatás a 14. oldalon »
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akkor szükséges megjegyezni, hogy az általatok szorgalmazott áttervezés miatt 1,2 M
Ft-tal nőtt a költség. A kivitelezőnek tavaly
60.989.147 Ft előleget fizettünk ki. A megkapott 112,5 M Ft támogatási előlegből
61.399.004 Ft-ot használtunk fel. A még fel
nem használt támogatási előleg 51 100 996
Ft, melynek felhasználása után folyósítják
a még fennmaradó 37,5 M Ft-ot. A beruházás tárgyévet terhelő összköltségét (ami
nem csak a kivitelezőre korlátozódik) a
költségvetési rendelet Ft-ban tartalmazza. A
kiegészítő támogatásról nagy valószínűséggel csak a veszélyhelyzet visszavonása után
dönt a kormány.
Már sokszor beszéltünk arról, hogyan, milyen feltételrendszer alapján épül fel, „működik” egy pályázat. Javaslatotok az árak újratárgyalásáról azért értelmezhetetlen, mert
ahogyan azt ti is jól tudjátok közbeszerzési
eljárás lefolytatása után kötöttünk szerződést! Az építés hosszáról tárgyalni szintén
nehezen értelmezhető, mivel tisztában kell
lennetek azzal, hogy ez esetben arányosan
vissza kell fizetni a támogatást.
3. A Falu programra beadott pályázatokat mellékelve megküldöm, ugyanakkor
tudnotok kell azt, hogy egy pályázat benyújtása még nem jelent elkötelezettséget
arra, hogy a Támogatási Szerződést aláírja
a település. Pozitív elbírálás esetén még lehet úgy dönteni, hogy még sem kérjük az
ingyen adott pénzt. Ahogyan arról már volt
szó, a járdaépítésre kiírt pályázat az, melynél
anyagköltségre lehetett pályázni, azonban,
ha a kivitelezésre nincs forrása az önkormányzatnak, keret más forrásból is biztosítható lehet. A döntés meghozatala elegendő
a pozitív elbírálást követően. Az egyéb Falu
programos pályázatok 100%-ban finanszírozottak. A műszaki ellenőr kiválasztása a
képviselő-testület döntésén alapul, ugyanakkor mindenképpen meghívásos eljárás
keretében kell kiválasztani.
4. A Pro Pócsmegyer Kft. feladatai közé, Ti
is tudjátok, nem csak a programszervezés
tartozik, hanem számos egyéb olyan tevékenység, melyeket az önkormányzat és a
Kft. között létrejött szerződés tartalmaz.
A vírushelyzet következtében a Pro Pócsmegyer Kft. költségvetéséből bevételként
a PRK és a Pázsit tó bérleti díja esett ki, a
KLIK az április hónapra szóló bérleti díjat is
megfizette. Májusban a számla ismét kiállításra kerül a KLIK felé. A kiesés így megközelítőleg havi nettó 600.000 Ft. A Pázsit-tó
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bérlője kérelemmel fordult felém, melyben
a vírushelyzetre hivatkozva a bérleti díj elengedését kérte. Természetesen válaszomat
megelőzte a hivatal ügyvédjével, a bérleti
szerződés tartalmi vizsgálatát részletező
konzultáció. Annak érdekében, hogy legyen, aki a veszélyhelyzet elmúltával is folytatja a működtetést, (többek között ellátja a
közétkeztetést közel 100 iskolás korú gyermek részére) 50 e Ft+Áfa összegre került
csökkentésre az üzemeltető részéről fizetett
bérleti díj, a veszélyhelyzet végéig. Azonban
a rezsiköltség fizetési kötelezettsége a vállalkozónak továbbra is fennáll.
A Pro Pócsmegyer Kft. a bérleti díj kiesését
abból tudja pótolni, hogy a költségvetésében szereplő programokra szánt 2.000.000
Ft nagy részét, valamint a Surány Fesztiválra
szánt 4.000.000 Ft-ot megtakarítja, a rezsiköltség valószínű csökkenést fog mutatni,
valamint a Kisbíró újság minimum 2 havi
nyomtatási költsége is megmarad.
A Kft.-nek 4 főállású alkalmazottja van.
Két fő teljes foglalkoztatásban, 1 fő nyugdíj
mellett napi 5 órában, és 1 fő takarító napi
4 órában. A takarító folyamatosan végzi
munkáját, mivel a Royal Safe Kft. napi szinten, a könyvtáros heti több alkalommal is az
épületben tartózkodik. Napi 4 óra helyett
csak 2 órát vesz igénybe a feladata, így március 17-től április 30-ig a szabadsága terhére
oldottuk meg a munkaidő csökkentést. A
nyugdíjas alkalmazottnak nincs home-office feladata, így ő 04. 30-ig szabadságát töltötte. A két fő 8 órában dolgozó home-office-ban dolgozott, de természetesen az ő
szabadságkeretüket is terheltük. Otthoni
feladatok a székhelyszolgáltatás kezelése,
pályázatok benyújtása, pályázati elszámolások elvégzése, leszervezett programok törlése kapcsán egyeztetés a fellépőkkel, Kisbíró újság (online változat) összeállítása stb.
Május 1-től, a nyugdíjas alkalmazott fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, a 3 fő
pedig 50%-os munkaidő csökkentés keretében dolgozik. Mind a négy kollégánk
surányi lakos. Célunk, hogy munkájukra,
szakértelmükre számíthassunk a veszélyhelyzet elmúltával is. A munkaerő megtartása érdekében, a bérkiesést a Járási Hivatalhoz benyújtott bértámogatás keretében
igyekszünk pótolni számukra.
Az ügyvezető home-office-ban dolgozik,
100%-os munkaidőben. A járványhelyzet
alatt a munkája mennyisége nem csökkent. Elvégzett feladata többek között: a
csapadékvíz elvezetés, az orvosi rendelő
elszámolásának hiánypótlása, a 2019-évi

révek-kompok pályázat elszámolása, a Falu
programos pályázatok előkészítése, majd
benyújtása, a 2019- évi könyvelési anyag
egyeztetése, közreműködés a mérleg elkészítésében, a leltár elkészítése, egyéb év végi
zárlati teendők elvégzése, weboldalak- PRK
facebook oldal feltöltése, e-mailek kezelése,
a KEOP-csatorna projekt éves jelentésének
előkészítése, adatgyűjtés szolgáltatóktól,
önkormányzatoktól stb.
Soha nem titkoltan a Pro Pócsmegyer Kft.
többek között azért jött létre, hogy a település által elnyert projekteknél a projektmenedzsmenti feladatokat elvégezze, így a
pályázatban ezen soron lévő összeg az önkormányzatnál maradhat. Jelenleg a Nyárfa
sor és a Megyeri fasor építése kapcsán nyújt
be számlát a Kft. az önkormányzat felé. Az
önkormányzat által biztosított éves támogatási összeg pedig egy keretösszeg, mely
akkor kerül csak lehívásra, ha más forrásból
nem tudja a Kft. kiadásait fedezni.
5. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek név szerinti munkarend beosztását a
jegyző asszonynak nem áll módjában kiadni, tekintettel arra, hogy az nem nyilvános
adat. A köztisztviselők közül 6 fő március
23. óta otthoni munkavégzés keretében
teljes munkaidőben, 3 fő köztisztviselő továbbra is a hivatalban dolgozik. Egy fő március-április hónapban hosszabb szabadságon volt, jelenleg heti három munkanap
mellett két nap szabadságot vesz ki. A fizikai
állomány 3 fő munkavállalójának folyamatos a munkavégzése a veszélyhelyzetben
is. Az otthoni munkavégzés keretében a
kollégák heti munkanaplóban számolnak
be a jegyzőnek az elvégzett feladatokról,
emellett napi szintű a telefon és email kapcsolat a jegyző asszonnyal, és velem. Hetente, szükség szerinti alkalommal a hivatalban
személyes egyeztetés történik az aktuális
feladatokról. A nagy ügyfélforgalmat bonyolító, otthoni munkavégzésben dolgozó
kollégák hivatali mobilszáma elérhető a
honlapon, valamint a községi hirdetőkön,
és a visszajelzések alapján az ügyfelek igénybe is veszik a telefonos ügyintézést, amely
elsősorban segítségnyújtás az elektronikus,
vagy papír alapú eljárások helyes intézéséhez. Minden home office-ban dolgozó
kolléga elérhető a hivatali e-mail címén az
ügyfelek számára is. Az otthoni munkavégzésben dolgozóknak heti egy munkanapot kötelezően szabadságként adunk ki.
A Barangoló Óvodában dolgozók munkarend beosztását sem áll módjában a vezető
óvónőnek kiadni, hivatalhoz hasonlóan, ez
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sem nyilvános adat. Ugyanakkor, ahogyan
arról többször is beszéltem már, az óvoda a
veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdve, eleget
téve jogszabályi kötelezettségének, ügyeletet biztosít vagy szükség esetén biztosítana
azon gyermekek részére, akiknek szülei
dolgoznak és felügyeletük máshogyan
nem megoldható. Május 4. óta jogszabályi
előírás 5 főben korlátozza az egy csoportszobában elhelyezhető gyermekek számát.
De szerencsére ez a szigorítás sem jelent a
jelentkező igények mellett problémát. Az
óvodapedagógusok egyebekben, gondolva
az otthon lévő gyermekekre, heti, gyakran
napi rendszerességgel küldenek nevelést
segítő játékos feladatokat a munkarendjük
szerint. A dadák pedig elvégezték az éves,
nyári leállásra tervezett kötelező tisztasági
munkálatokat. Mind az óvodapedagógusok, mind a dadák részére heti több nap
kötelező szabadság kerül kiadásra.
6. Az idei évi rendezvények lemondásának
javaslatát részetekről köszönöm. Azt megerősítésnek veszem az emlékeztetőben is
olvasható döntésemhez.
7. A civil és egyházi szervezetek támogatásával kapcsolatban javaslom a költségvetési
rendelet és annak előterjesztése áttanulmányozását, részletesen tartalmazza ugyanis
az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások körét. Amit vissza lehet tartani:
egyházak nyári táboroztatásához nyújtott
támogatás és egyéb civil szervezeteknek
nyújtott támogatás összege, ezekre azonban még nem is érkezett kérelem.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy az orvosi ügyelet és a temető fenntartás támogatása kötelező feladat. A Danubia televízióval
pedig érvényes szerződésünk van, a munkát folyamatosan végzi.
8. Az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatban az Önkormányzat integrált kockázatkezelési szabályzatát, amely alapján a 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg
a 2018-2019. évek kockázati értékelését el
kell készíteni, mellékelten megküldöm.
9. Ingatlanértékesítés szerepel a már év elején a képviselő-testület által elfogadott költségvetésben. A költségvetés tárgyalásakor
is próbáltuk számokkal alátámasztani azt,
hogy ez miért nem vagyonfelélés, hanem
vagyongazdálkodás! A fontos az, hogy az
önkormányzat megpróbálja értékesíteni
azokat az ingatlanokat, amiket hosszú idő
óta nem tud funkcióval megtölteni, állaga
pedig folyamatosan romlik. Jelen helyzetben azt is figyelembe kell venni, hogy a
gépjárműadó bevétel központi elvonása, és

az iparűzési adóbevételek várható időbeli
csúszása a szeptemberre kitolt adófizetési
határidő miatt, még inkább indokolt kell,
hogy legyen a már nem hasznosítható, és
felújítani, hasznosítani nem tervezett önkormányzati ingatlanok eladása. A befolyó
összeg, ismételten hangsúlyozom, csak
beruházásra fordítható, mely által az önkormányzat vagyona tehát nem csökken.
Az ingatlanok meghirdetése értékbecslés
alapján történik. Természetesen, ha nem érkezik vételi ajánlat, vagy az az értékbecslésnél jelentősen kevesebb összeggel, akkor az
ingatlanok értékesítése, ahogyan a pályázati
anyagban is részletesen szabályozva van,
nem fog megtörténni. A frissített ingatlanvagyon kataszter valamennyi képviselőnek
és a pénzügyi bizottsági tagoknak megküldésre került.
10. Az adóvégrehajtásokkal kapcsolatban
a vonatkozó közlönyben az szerepel, hogy a
március 24-e előtt indított végrehajtásokat
függesztették fel, új eljárások megindítását a jogszabály nem tiltja. Téves tehát az a
jogszabály értelmezés, illetve megállapítás,
hogy az adóvégrehajtások lefolytatása veszélyhelyzetben tilos. A Magyar Közlöny
51. számában megjelent 57/2020.(III.23.)
Kormányrendelet 9. §-a alapján szünetelnek az adóhatóság előtt 2020. március
24-én már folyamatban lévő végrehajtási
eljárások, a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Kérlek olvassátok el a NAV
honlapján elérhető tájékoztatót erről! A
végrehajtási eljárás megindítását megelőzi a
fizetési felszólítás küldése az adótartozással
rendelkezők részére, ez is egyfajta ösztönző,
figyelemfelhívás az önkéntes teljesítésre.
Egy másik lehetőség az adóbevételek növelésére az adóbevallásokat, adatbejelentéseket a korábbi években elmulasztó adózók
(magánszemélyek, cégek) felkutatása, illetve felszólítása, hogy az adóbevallást, és ezzel
az adó befizetését pótolják. Kérdéses persze
az, hogy mennyire etikus végrehajtást indítani ebben a „helyzetben”. De, mint ti is
láthatjátok, fokozatosan lazítják a korlátozásokat…újraindul a gazdaság…illetve, van,
aki nem a járványhelyzet miatt került a hátralékos listára, hanem azért, mert már hoszszabb ideje nem fizetett. Abban az esetben,
ha valakit a végrehajtással nehéz helyzetbe
(még nehezebb helyzetbe) hoznánk, a
140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet többféle adófizetési könnyítést ír elő, pl., egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes
fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét
havi pótlékmentes részletfizetést engedé-

lyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti,
hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre
vezethető vissza. A Kormányrendeletben
előírt fizetési könnyítéseket az önkormányzati adóhatóság is alkalmazza adózói
kérelem esetén, erről részletes tájékoztatót
teszünk közzé.
11. A szakaszos adóemelésről a megfelelő
időben előterjesztés készül a képviselő-testület tagjai számára.
12. Azt tudni kell, hogy a hivatal egyetlen
gépjárművének, a Fordnak esetleges eladásával nem csak megtakarítás, ráfizetés
is keletkezik. Ahogyan azt nektek is tudnotok kell, egy hitel lezárása jelentős költséget eredményezne, ez olyan felelőtlen
gazdálkodási lépés lenne, mely ellentétes
az önkormányzatunk gazdálkodási szemléletével, az általatok is hangsúlyozott szükségesség, arányosság követelményeivel. Jelezni szeretném továbbá, hogy a gépjármű
fenntartási költségeiről januárban kapott
kimutatáshoz képest nincs változás.
13. A jogszabályból következik az, hogy
a veszélyhelyzet kihirdetése óta egyetlen
bizottság, illetve a testület sem ülésezik.
Bár felvetés kettőtök részéről is érkezett
képviselői tiszteletdíjról történő lemondással kapcsolatban, ugyanakkor meg kell
jegyeznem, hogy az általatok megkapott
tájékoztatásban kért lemondó nyilatkozat
mai napig egyetlen képviselő részéről sem
érkezett meg.
Feladataimat megválasztásom óta főállású
polgármesterként látom el, ebből következik az, hogy munkabérként kapom meg
illetményemet. A veszélyhelyzet kihirdetése óta egy személyben vagyok felelős, ahogyan arra ti is utaltatok, az önkormányzat
működéséért! A felelősség feladatokkal jár,
melyet igyekszem maradéktalanul ellátni,
hiszen erről szól, erről kell szólnia az önkormányzatiságnak, szerintem.
A Pázsit utcai ingatlannal kapcsolatban is
érdeklődtetek. Az ingatlant, ahogyan Ti is
jól gondoljátok, befektetési céllal, 8 millió
Forintért vásárolta meg az önkormányzat.
A tavalyi évben készült értékbecslés szerint
a nettó piaci értéke 12 millió Ft, tehát azt
mondhatjuk, jó befektetés volt. Természetesen az ingatlanvagyon kataszterünkben, a
tulajdonjog átszállást követően, az ingatlan
feltüntetésre került. Az ingatlan többféle
formában hasznosítható, ahogyan utaltatok
is rá, elhelyezkedése okán jó célt szolgálhat
Folytatás a 16. oldalon »
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egy árvízi védekezés idején, ugyanakkor
bármikor adódhat olyan helyzet, hogy az
önkormányzatnak szociális bérlakást szükséges biztosítania az arra rászoruló részére,
ameddig pedig ilyen helyzet nem áll fenn,
nyaralóként is bérbe adható. 2018 óta ezen
utóbbi hasznosítása történik az ingatlannak.
Az ingatlan ilyen formán történő hasznosításának feladatát a Pro Pócsmegyer Kft. látja
el. Heti 10.000 Forint a bérleti díj, melyből
az elmúlt években 400.000 Forint bevétele
származott az önkormányzatnak. Az ingatlan jelenlegi rezsiköltségei – melyből Ti is
következtethettek a kiadásokra – az áram
3.890 Ft/hó, a vízdíj 1.379 Ft/hó, a szemétszállítás pedig 1.379 Ft/hó. Természetesen
módotokban áll, az elmúlt 5 év vonatkozásában, ezen adatok tekintetében az arra
jogszabályban meghatározott formában,
további adatot igényelni. Jelezném, hogy
telekommunikációs kábel bevezetését nem
rendeltünk az ingatlanba. Önkormányzatunk felelősségteljes vagyongazdálkodást
folytat, ahogyan arra már korábban is utaltam, azon ingatlanok eladását tervezzük,
melyek további hasznosítására nem látunk
lehetőséget, állaguk pedig folyamatosan
romlik. Tekintettel arra, hogy ez a leggyorsabban értékesíthető ingatlanunk, így ennek eladása jelen helyzetben, súlyos gazdasági hiba lenne.
Bár a jogszabály 30 napos határidőt biztosít
részemre, az adatok összegyűjtését követően, haladéktalanul adom meg válaszom.
Remélem, tájékoztatásommal sikerült az
általatok felvetett valamennyi kérdésre
megnyugtató választ adni. És bízom abban,
hogy a válaszom közzététele ebben az esetben nem fog elmaradni.
Képviselők, és Pénzügyi Bizottsági
tagok által feltett kérdések II. 2020.
05. 10.
(Kocsis Mariann, Mwajas Kriszta, Dr Szilvágyi Gábor, Czinege Orsolya, Kökény
Ákos)
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettük kézhez válaszait, melyre az alábbiakban reagálunk. Köszönettel
várjuk a fennmaradó kérdések megválaszolását és a még nem csatolt anyagok
megküldését.
Az önkormányzatok működését jogszabályok és rendeletek biztosítják, figyelembe véve a település lakóinak igényeit. A
jogszabály alapvetés, míg az önkormány-
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zati rendeletekben van lehetőség a helyi
adottságokat mérlegelve meghozni a
szükséges települési szabályokat, amelyek
keretet adnak az együttélésre.
Az önkormányzat működéséhez a válaszlevél címzettjei, azaz mi is hozzátartozunk, ráadásul bizalmat kapva a település lakóitól hármunkat beválasztottak
a képviselő-testületbe is. Így tehát ahol
a lehetőségek engedik, mi is formáljuk a
lakosság igényeinek vagy kérésének megfelelően az önkormányzaTUNK működését. Az elmúlt évek, évtizedek gyakorlatait nem vesszük alapnak, így fontosnak
tartjuk, hogy a hatékony, gazdaságos és
átlátható működés miatt az elmúlt évek/
évtizedek azon dokumentumait, amelyek
a jelenünkre is hatással vannak mielőbb
megkaphassuk. Sajnos a kért adatigénylésekre általában sokat kell várni, olykor
hiányosak vagy nem kapjuk meg, sőt van,
hogy a külsős bizottsági tagok meg sem
kapják az anyagokat.
Ez utóbbira egy példa, hogy a törvény kimondja: a külsős (nem képviselő) bizottsági tagok és azok a bizottsági tagok, akik
egyben képviselők is mindenben egyenrangúnak számítanak a bizottságban a
munkát, felelősséget és a tiszteletdíjat is
tekintve. Jelenleg azonban a külsős bizottsági tagok nem kapnak tiszteletdíjat, míg
a többiek igen, miközben a törvény nem
engedi ezt a fajta megkülönböztetést.
2020. január 11-e óta nem kaptunk érdemi választ az ezzel kapcsolatos írásbeli
kérdésünkre a jegyzőtől.
Az ingatlanvagyon utáni első érdeklődésünkre az önkormányzati honlapot ajánlotta a jegyző és a könyvelő, ahol viszont
csak 2012-es kimutatást lehetett megtalálni, így ismételt írásbeli adatigénylésünkre kaptuk meg végre most a választ,
majd fél év elteltével, miközben a törvényi
kötelezettség évenkénti frissítést és közzétételt tesz kötelezővé.
A Megyeri fasorról sem lehetne sokat
tudni, ha a lakók kérését/tájékoztatási igényét nem közvetítjük a testület felé.
Valóban a polgármester van felhatalmazva,
hogy egyszemélyben hozzon döntéseket
a veszélyhelyzetben, de ezek szerint mégis volt valamifajta megbeszélés, értekezlet,
amelyhez egyikünk jelenlétét sem tartotta
szükségesnek polgármester úr, holott a
település gazdasági működéséről, pályázatokról volt szó. Ennyit a széles körű tájékoztatásról és együttműködésről.
1. A költségvetés tervezése, folyamatos

figyelemmel kísérése semmiképpen nem
jóslás, hanem sokkal inkább prognózis,
előrelátás, tendenciák követése, számolása.
És ezek függvényében variációk kidolgozása. Erre lettünk volna kíváncsiak. Sajnos
pont a múltbéli gazdálkodás miatt szükséges most olyan intézkedéseket hozni,
melyek a költségvetést átmenetileg egyensúlyba hozzák. Az effajta hozzáállás még
inkább távolabb löki az önkormányzatot
attól, hogy egyre több lábon álljon, tehát,
önfenntartóbban működjön.
2. Amit hiányoltunk, az a módosítások
dokumentációja. Sajnos az áttervezés költségére egy lakossággal nem egyeztetett,
nem kellően előkészített pályázati anyag
miatt volt szükség. Az áttervezés díja és
számos egyéb költség is megtakarítható
lehetett volna gondos előkészítéssel, az itt
élők bevonásával, véleményük figyelembevételével. Ezenfelül az áttervezésnek hála,
hosszabb útszakaszon kap szilárd burkolatot a Megyeri fasor, mely mellett eltörpül
az említett 1.2 milliós újra tervezési költség.
Valamint az is bebizonyosodott, hogy a
kampány során általunk kifogásolt betonárkok valóban teljesen indokolatlanok
voltak. Ráadásul polgármester úr szokta
volt mindig mondani, hogy lehet tárgyalni a pályázat kiírójával. Azt gondoljuk, a
veszélyhelyzet, a gazdasági válság éppen
elegendő indok arra, hogy át lehessen alakítani észszerűtlen, túlárazott dolgokat. Mi
képviselőként kötelességünknek érezzük,
hogy minden kérdésben a lakosság érdekeit és igényeit tartsuk szem előtt. Továbbra
is várjuk az összes eddigi fő-és alvállalkozói
számlát, amit a válaszhoz elmulasztottak
csatolni.
3. Köszönettel megkaptuk a pályázati
anyagokat. Bízunk benne, hogy még ha
időben lesz is lehetősége a polgármesternek önállóan dönteni ezekről, kikéri a
képviselők véleményét és figyelembe is
veszi azokat. De véleményünk továbbra is
az, hogy csak olyan pályázatot tudunk támogatni, melyhez semmilyen módon nem
szükséges önkormányzati önerő. Nem a
pályázatokon való indulással van gond,
hanem a hozzátartozó előkészítő anyagok
műszaki tartalmával (pl: szikkasztóárkok,
...).Az ingyen pénz pedig eddig sosem volt
ingyen nekünk.
4. A munkatársak munkaidejével, annak
beosztásával kapcsolatos információkat
köszönjük. Sajnos a kért szerződéseket
most sem kaptuk meg, így azokat továbbra
is várjuk, hogy tisztán láthassunk az ügy-
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ben. Szeretnénk pontos információt kérni
a Pázsit tóval kapcsolatban: bezárt-e az étterem vagy működik? Kérjük a bérleti díj
csökkentésével kapcsolatos megállapodást
is.
Szeretnénk megkérdezni, hogy az elmúlt
3 évben előfordult-e, hogy nem került
lehívásra a Pro Pócsmegyer Kft. számára
előirányzott keretösszeg, azaz mennyi volt
az előirányzott összeg és mennyi volt a felhasznált?
5. Nem neveket, hanem munkaköröket,
elveket kértünk. A munkarendről a választ
nagyjából megkaptuk, köszönjük. De nem
derült ki például, hogy az óvodában hány
gyerek vette igénybe az ügyeletet és ennek
megfelelően hány csoportot kellett létrehozni.
6. Ennek kapcsán újfent szeretnénk hangsúlyozni, hogy a lemondás minden ebben
az évben tartandó rendezvényre egységesen vonatkozzon!
7. Nyilvánvalóan nem az orvosi ügyeletre, temetőfenntartásra és a már megkötött
szerződésre vonatkozott a kérésünk, kérdésünk, hanem az egyebekre. Javasoljuk, a támogatások egységes kezelését ez ügyben.
8. Köszönettel vettük a szabályzatot. Kérdésünk ezzel kapcsolatban: ki készítette a
szabályzatot? Volt-e díja a szabályzat elkészítésének, ha igen mennyi? Van-e további
díjfizetési kötelezettsége az önkormányzatnak, például a belső kontroll koordinátor
vagy bármi/bárki más esetében?
9. Nos, az ingatlanok eladását, akárcsak a
költségvetés elfogadást a testület többsége
támogatta, azonban nem egyhangú volt a
szavazás. Sem a Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság, sem a levél címzettjei (képviselők és bizottsági tagok) nem támogatták a költségvetést.
10. A jogalkotónak legkevésbé sem volt az
a szándéka, hogy míg a folyamatban lévő
végrehajtásokat felfüggeszteni rendeli el,
addig a veszélyhelyzet miatt megélhetési
nehézségekbe kerülő családok ellen megindulhatnak a végrehajtások. Így semmiképpen nem lehet az a helyi szándék sem,
hogy végrehajtásokat kezdeményezzen….
Nem véletlenül hozott létre a NAV egy
külön oldalt azok tájékoztatására, akiket az
önkormányzatuk nem a fentiek szellemében mégis eljárás alá von.
• Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei
• Végrehajtási eljárás felfüggesztése
• Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye

11. Köszönettel várjuk. Mindenképpen
kellő időt biztosítva a koncepcióban foglaltak megismerésére, megvitatására.
12. A veszteség relatív. Amennyiben a
továbbiakban nem terheli a költségvetést
a luxus terepjáró magas lízing, biztosítás,
szerviz és üzemanyag költsége, az megtakarításként jelentkezik. A jelenlegi helyzet
szükségessé teszi, hogy esetleges értékesítésről egy pontos kimutatás készüljön,
amiről tájékoztatást kérünk. Nem mellesleg, amennyiben egy költséghatékonyabb,
észszerűbb megoldást választott volna
eredetileg az önkormányzat, akkor maradt
volna lehetősége önrészt finanszírozni például a Kossuth utca járdájának munkadíjához.
13. Kifejezetten hangsúlyoztuk, hogy a
tiszteletdíjak kapcsán egységesen kellene
a testületnek fellépnie. Egyéni lemondásra
nincs jogi lehetőség, a polgármester alkothat rendeletet. Mivel ennek megszervezését nem vállalta fel a polgármester, így
tényleg mindenki maga dönthet arról, és
ajánlhatja fel a számára szimpatikus szervezetnek. Sajnos nem értünk egyet a közös
teherviselés, a társadalmi felelősségvállalás
kérdésében, így legnagyobb sajnálatunkra
valóban nem tudunk egységesen lépni a
település felé ez ügyben, és marad az egyéni szerepvállalás.
A Pázsit utcai ingatlannal kapcsolatban:
hosszú ideje, több testületi ülésen kértük a
hatályos ingatlan katasztert, hisz az utolsó
elérhető számunkra ezideig a 2012- es volt.
Ez számos videófelvételen hallható, látható. Most kaptuk meg, most tudtuk átnézni.
Azért is volt meglepő ezzel az ingatlannal
találkozni, mert eddig sehol nem szerepelt.
Sem az előző év beszámolójában, sem az ez
év terveiben, sem pedig a Pro Pócsmegyer
Kft. üzleti terveiben. Miközben ez a nyaraló számos hasznosításra lenne alkalmas.
Örömmel vettük volna, ha a Pro Pócsmegyer Kft. erre ajánlatokkal készül, meghirdeti különböző felületeken, és tervezhető
bevételként számol vele. Jó lenne, ha ebben
az évben például kikerülne az önkormányzat honlapjára, FB oldalára és akár meg is
versenyeztetné a potenciális bérlőket. Júniustól szeptemberig egyértelműen jól hasznosítható lenne.
Úgy gondoljuk, a heti 10 ezer forint nem
felel meg sem az elmúlt évek, sem a mai valós piaci áraknak egy Duna-parti ingatlan
esetében, amikor lassan egy nap/fő kérnek
ennyi pénzt. Ez esetben szeretnénk megtekinteni az ingatlant, hogy mi indokolja ezt

az igen szerény bérleti díjat. Amennyiben
az ingatlan tökéletesen megfelel nyaralók
fogadására úgy az árat a piaci árakhoz kell
igazítani.
Polgármester válasz II.
2020. 05. 27.
Tisztelt Kocsis Marianna, Mwajas Krisztina és dr. Szilvágyi Gábor képviselőtársaim,
valamint Tamásiné Czinege Orsolya és
Kökény Ákos pénzügyi bizottsági tagok!
Május 10. keltezésű leveletekre is választ
kértetek, melyet az adatok megérkezését
követően, azonnal továbbítok részetekre.
Leveletekben sajnos a jogszabály szerkesztéssel, jogalkotással kapcsolatban vannak
alapvető tévedések, de véleményem az,
hogy annak eldöntését, hogy az egyes általunk alkotott rendeletek megfelelően illeszkednek a jogszabályi rendszerbe, nem
sértenek felsőbb jogszabályokat, hagyjuk
meg a Jegyző asszony feladatának. Sem én,
sem közületek senki, nem rendelkezik jogi
végzettséggel, és nem is ez a feladatunk.
Azt pedig, hogy önkormányzati rendeleteink nem lehetnek ellentétesek felsőbb
jogszabályokkal, bármilyen jó szándék,
vagy ötlet vezérelné is annak megalkotását,
nektek is el kell, kellene fogadni.
A múlt, a megelőző testületek, bizottságok
munkáját, az általuk alkotott határozatokat, rendeleteket mindaddig figyelembe
kell nektek is venni, amíg azok hatályban
vannak. Tekintettel arra, hogy az elmúlt
ciklusokban volt szerencsém nemcsak
nagy szaktudással, de mindemellett nagy
hely- és emberismerettel rendelkező testületi-, illetve bizottsági tagokkal együtt dolgozni, így az ő munkájukat, eredményeiket
elengedhetetlennek tartom a jövő építése
során is figyelembe venni. Az ezzel ellentétes gondolkodás önteltség lenne, mely
az általam vezetett testületben megengedhetetlen.
Nem szabadna elfelejteni azt sem, hogy a
választópolgárok nem csak nektek, hanem
polgármesterként az én személyemnek, illetve további három képviselőtársatoknak
szavaztak bizalmat. Őket, nem válogatva,
hogy a surányi vagy az ófalui részen él-e,
mi mindannyian, testületként együtt dolgozva kell, hogy képviseljük. A kritika pedig igazán akkor jó, ha ahhoz építő jellegű
gondolatok, ötletek is kapcsolódnak.
Folytatás a 18. oldalon »
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A jogszabályok által kötelezően rögzített
eljárásrend szerint benyújtott közérdekű
adatigénylésetekre, minden esetben, az
általatok kért módon és formában, határidőben kaptatok választ. Az már számomra is kérdés, hogy ezek a részletes, és
minden esetben a jogszabályoknak megfelelő működést tanúsító válaszok, miért
nem kerültek részetekről publikálásra.
Ahogyan arra már utaltam a jogszabályok
tartalmi elemzése nem olyan, mint az
1×1. Az általatok megemlített, de nem beidézett jogszabály is többféleképpen volt
értelmezhető, ezt igazolja az országosan
eltérő gyakorlat és ezért kellett állásfoglalás kérés céljából, a Jegyző asszonynak
felettes szervéhez fordulnia. Bár arra már
nem tettetek a későbbiekben utalást (jelezném az olvasóknak), a rendelet időközben megszületett. A külsős bizottsági
tagok, ennek megfelelően, a képviselőkkel egyenlő díjazást kapnak bizottsági
munkájukért. A rendelet májusban lépett
hatályba. Megfogalmazásotok félreértésekre engedhet következtetni, ezért most
szeretném, elismerve a sok éves, nagyszerű munkájukat, megemlíteni azt, hogy a
korábbi ciklusokban a külsős bizottsági
tagságot ellátók munkájukat a falu érdekében, társadalmi munkában látták el. Ezt
a fajta szívből a faluért való munkálkodást
igazolja számomra az is, hogy hárman, a
jelenlegi bizottságokban is dolgozó tagok,
lemondva tiszteletdíjukról, továbbra is
társadalmi munkában kívánják ellátni feladatukat.
Az általatok oly sokszor kritizált tájékoztatással kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy az minden esetben, legyen az
pályázat, rendelet, általános tájékoztatás,
a jogszabályokban meghatározottak szerinti tartalommal és időben megtörtént, a
jogszabályban rögzített módokon. Sajnos
a facebook bármely népszerű is, amíg a
jogszabályba rögzítve, a „helyben szokásos módok” közé nem kerül, addig azon
egy önkormányzat közvetlen nem kommunikál.
A jogszabály rögzíti azt, hogy a polgármester kap felhatalmazást veszélyhelyzetben, a testület helyett döntések meghozatalára. Testületek, bizottságok ebben az
időszakban nem ülésezhetnek. Bár többször éltetek azzal a kritikával, hogy nem
kaptok tájékoztatást, emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy a Hivatalban, a
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hivatal munkatársai részére tartott belső
értekezletről is emlékeztetőt kaptatok,
arra azonban álláspontom szerint meghívásotok nem volt szükséges, illetve ha
megértjük a veszélyhelyzetre hozott szabályozás lényegét, nem is volt lehetséges.
1. A költségvetéssel kapcsolatban továbbra is úgy gondolom, előrelátóak
vagyunk. Megalapozott döntés meghozatalát célozta a kollégákkal tartott munkaértekezlet is. Tendenciákról sajnos jelen helyzetben nem lehet beszélni, az így
kapott számok nem lennének relevánsak.
Tévedés az, hogy a költségvetést a múltbéli gazdálkodás miatt kellene változtatni.
Azt a veszélyhelyzetre hozott intézkedések (adóbevétel csökkenések) miatt kell
majd módosítani és nem átmenetileg kell
az egyensúlyt biztosítani, hanem hosszú
távon kell így dönteni. Az önkormányzat költségvetéséről, annak tervezéséről,
ennek folyamatáról már többször beszéltünk bizottsági, testületi ülésen is. Ezek
tükrében nem értelmezhető számomra,
hogy milyenfajta „hozzáállásról” szóltok.
Többször hangoztatjátok, hogy az önkormányzat önfenntartóbban kellene,
hogy működjön. Bízva abban, hogy elfogadjátok azt, hogy egy testületben, a falu
érdekében dolgozunk, nemcsak kritikát
kapunk, hanem meghallgathatjuk, megvitathatjuk azon konkrét ötleteiteket,
terveiteket, melyek a település érdekeit,
fejlődését segítik!
2. Az, hogy a Megyeri fasor költségei
növekedtek az általatok kezdeményezett
áttervezésnek köszönhetően, nem vita
kérdése. A lakók tájékoztatásának elmaradásával nem értek egyet. A pályázati
anyag, az abban történő döntések lakosság felé történő kommunikálása megtörtént. A terveket bármikor, bárki megtekinthette. A pályázatot érintő testületi
döntéseken hallgatóságként már többetek
jelen volt. A hozzászólásokat mindig engedtem, az ötleteket, ahogy maga a pályázat alakulása is igazolja, mindig értő füllel,
és kíváncsian hallgattuk. Így számomra is
érthetetlen, hogy miért a pályázat azon
szakaszában kezdtétek el annak átterveztetését szorgalmazni, amikor az már, ha a
kiíró engedélyezi is, súlyos költséggel jár.
A kért számlákat mellékletként csatolom.
3. Ezen pályázatok esetében a „támogatás” szó azt jelenti, hogy nincs visszafizetési kötelezettségünk. Egy támogatást nem
szükséges mindig elfogadni. Nyugodtan vissza lehet utasítani, azonban ilyen

esetben a fejlesztés elmarad. Olyan még
soha nem történt Pócsmegyer település életében, hogy egy támogatást vissza
kellett volna fizetni, és az nem is szolgálná a falunk érdekeit, ezért ezt a jövőben
sem tartom lehetséges útnak. Minden
önkormányzat kapva-kap az ilyen lehetőségeken, belátják ugyanis, hogy a fentről
finanszírozott fejlesztések a településüket
szolgálják. Remélem hozzám hasonlóan
gondoljátok azt, hogy a cél a település
fejlesztése, és a költségvetési számok alapján pedig látnotok kell azt is, hogy nem
szabad elutasítani, egy olyan fejlesztés
lehetőségét, mely nekünk nem kerül pénzünkbe. (Emlékezzetek kérlek például a
pályázatra, melynek révén, költségvetési
hozzájárulás nélkül elkészülhetett a Nyárfa sor.)
4. A helyi közösségi oldalon is olvashattátok, hogy a Pázsit tónál található étterem,
a veszélyhelyzet alatt, a legtöbb étteremhez hasonlóan, pizza házhoz szállítással
próbálja segíteni az önkéntes karanténban
lévőket. A kért szerződéseket csatolom.
A Pro Pócsmegyer Kft.-nek biztosított keretösszegek megállapítása, a már ismertetett feladatok alapján kerül megállapításra.
A pénz a faladatok ellátásához szükséges,
és tekintettel arra, hogy a Kft. ezeket a
feladatokat teljesítette is, így természetes,
hogy az elmúlt 3 évben ezen összegek
lehívásra kerültek. Jelen helyzetet nem
lehet a „normál” működéssel összehasonlítani, a költségvetés módosításakor a Kft
támogatását (lemondott rendezvények)
is felülvizsgáljuk.
5. Az általatok hiányolt munkakörök
megadása egy ekkora Polgármesteri hivatal esetében, ahol 9 előadó és a jegyző
dolgozik, jogszabálysértést eredményezne, tekintettel arra, hogy abból egyértelműen következtetni lehetne nem nyilvános adatokra. Tekintettel arra, hogy
ti is megismerhettétek már a hivatalban
dolgozókat, azt, hogy szinte kivétel nélkül
egy-egy munkakört látnak el, nektek is
tudnotok kell, hogy az igényelt adat megadása jogszabálysértő lenne.
Az óvodai ügyelettel kapcsolatban az
alábbiakról tudlak benneteket tájékoztatni.
2020. május 4. napán jelentkezett először
igény az ügyeletre. Ettől a naptól kezdve
az óvodavezetés azt folyamatosan biztosítja.
2020. május 20. napjáig 15 szülő jelezte
ügyelet iránti igényét a következő héttől.
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A 152/2020. (IV.27.) Kormány rendelet
értelmében az ügyeletet úgy kellett megszervezni, hogy egy csoportban nem lehetett 5 gyermeknél több.
A rendelet értelmében 6 főtől kettő, 11 főtől három csoportban kellett megoldani a
gyermekek felügyeletét.
A következő felsorolás tartalmazza az
ügyeletben lévő gyermekek létszámát,
naponkénti bontásban.
05. 04. / 3 fő, 05. 05. / 5 fő, 05. 06. / 5fő,
05. 07. / 5 fő, 05. 08. / 3 fő, 05. 11. / 5fő,
05. 12. / 7 fő, 05. 13. / 6 fő, 05. 14. / 6 fő,
05. 15. / 5 fő, 05. 18. / 10 fő, 05. 19. / 14
fő, 05. 20. /14 fő, 05. 21 / 12 fő (várható
létszám), 05. 22. / 13 fő (várható létszám).
Itt is szeretném jelezni, hogy mindannyian nagy köszönettel tartozunk azon szülőknek, akik a karantén alatt, az óvó nénik
segítő feladataival megoldották gyermekük nevelését, felügyeletét.
6. Ahogy jeleztem az idei év első háromnegyed évére tervezett, még meg nem
tartott rendezvényeknek, a hatályos jogszabályok okán is, a lemondása mindenképpen indokolt volt. Az utolsó negyedév
rendezvényeiről pedig, az akkori helyzet
és pénzügyi lehetőségek alapján, reményeim szerint már a bizottság, illetve a
testület fog döntést hozni.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy
nem gondolom, hogy ilyen drasztikusan
ki kellene jelenteni, hogy a rendezvények
lemondása „minden ebben az évben tartandó rendezvényre vonatkozzon.”
Településünkön hagyomány, és aki itt él
több éve, az jól tudja, hogy év végén jön
a gyerekeknek a Mikulás, hogy megünnepeljük az időseket, és, hogy karácsonykor
gyertyagyújtásokat és Mindenki karácsonyát tartunk. Szerintetek ezeket is le
kellene mondani már most, úgy, hogy ha
a helyzet engedi, megtarthatók lehetnének?
Kérlek, mikor erről gondolkodtok, azt is
vegyétek figyelembe, hogy ezek az események szólnak leginkább az itt élőkről,
idősekről, gyerekekről, és természetesen a
Karácsony az összetartozásról, szeretetről.
A magam részéről nagyon bízom abban,
hogy ezen rendezvények megtartására
lesz lehetőség.
7. Nem értelmezhető azon javaslatotok,
hogy a támogatásokat egységesen kellene
kezelni. Egységesen csak az egyházak nyári táboroztatásához nyújtott támogatást
lehet kezelni, a többi eseti, konkrét célhoz
kötött megkeresés. Hiba lenne előre ki-

mondani azt, hogy bárki, bármilyen okból
kér támogatást, azt mindenképpen, annak
vizsgálata nélkül el fogjuk utasítani.
8. Az Önkormányzat integrált kockázatkezelési rendszerének belső kontroll koordinátori feladatait megbízási szerződés
keretében az ANN & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft. (9700
Szombathely Felsőbüki Nagy Pál u. 29)
látja el havi 12 e Ft plusz Áfa díjért költségvetési szervenként. Három költségvetési
szervre vonatkozóan van szerződés: Önkormányzat, Hivatal, Óvoda. A szabályzat
a megbízási szerződés keretében készült,
további költség nélkül.
9. A vagyongazdálkodással kapcsolatos
álláspontunkat kifejtettük. A költségvetés
tárgyalásakor (és azóta is folyamatosan)
lehetőségetek lett volna módosító javaslatok benyújtására, ez nem történt meg
egyikőtök részéről sem. Egyebekben pedig felhívnám figyelmeteket arra, hogy a
költségvetés elfogadásánál – egy külsős
bizottsági tag kivételével – tartózkodtatok,
nem pedig nem támogattátok azt. A kettő
döntési forma nem ugyanaz. Ha ezt eddig
így gondoltátok, akkor kérlek benneteket,
hogy erre a jövőben, döntéseitek meghozatala során ügyeljetek.
10. Ezen pont kapcsán kérlek olvassátok
át még egyszer korábbi levelem idevágó
részét, biztos vagyok benne, hogy abban
nincs olyan utalás, mely szerint a helyi
szándék ellentétes lenne a központival.
11. Az idei évben a képviselő-testületi
ülések egyikén munkaterv szerint napirendi pontként szerepel az adókoncepció
a 2021. évre, melynek alkalmával részletesen tárgyalni fogja a testület a szükséges
adómérték változásokat.
12. A hivatal egyetlen személygépkocsijának, részetekről való eladási szándékával kapcsolatban megjegyezném, hogy a
veszteség valóban relatív. Ami megtakarítás most ezzel keletkezne, nem fedezné
a veszteséget, figyelembe véve, hogy valamilyen autóra szüksége van az önkormányzatnak. Jelezni szeretném továbbá,
hogy az autó megvásárlásakor még szó
sem volt járda építés lehetőségéről. Másrészt nem érthető számomra az a gazdasági elképzelésetek sem, hogy egy járdát ne
önrész nélküli pályázati pénzből, hanem
az egyetlen hivatali személygépkocsi eladásából építsünk meg.
13. Felhívom figyelmeteket arra, hogy
az eredeti kérdésetekben magatok idéztétek helyesen a jogszabályt, mely szerint a

tiszteletdíjról való lemondás mindenkinek
saját döntése kell, hogy legyen. Nem felel
meg a jogszabályi előírásoknak az, hogy
egyéni lemondásra nem lenne lehetőség!
Nincs továbbá olyan előírás sem, mely
szerint a lemondással egyidejűleg a tiszteletdíjat konkrét szervezetnek fel kellene
ajánlani. Továbbá, ahogy már korábban is
jeleztem felétek, nekem a jogszabály nem
ad lehetőséget ennek „megszervezésére.”
Veszélyhelyzet esetén közös teherviselésről, felelősségvállalásról beszélni értelmezhetetlen, mivel egy személyben vagyok felelős. Az viszont tény, hogy március 5. óta
nem volt sem bizottsági, sem testületi ülés.
Ennek fényében szükséges végig gondolni
a tiszteletdíjról való lemondás lehetőségét.
Ez mind erkölcsileg, mind megtakarítás
szempontjából egyaránt fontos lenne. Tőletek idézem a mondást, hogy „sok kicsi
sokra megy”. A bizottsági, illetve testületi
munkáért, munka nélkül felvett tiszteletdíjatok pedig nem is olyan kicsi összeg.
Fentiek alapján jelezni szeretném felétek,
továbbra is lehetőségeket van a lemondó
nyilatkozat visszaküldésére. Képviselőtársaitok már éltek ezzel a lehetőséggel.
A Pázsit utcai ingatlan megtekintését lehetővé tettem számotokra. Bízom abban,
hogy a település gondos képviselőjeként
nem csak ezen egy önkormányzati tulajdonú ingatlant látogatjátok majd meg.
Fontos lenne, ha személyes tapasztalataitok lennének a települési vagyon tekintetében. Megalapozott vélemény helyismeret
esetében lehetséges, továbbá könnyebb
is ezen saját tapasztalatok alapján döntést
hozni. Bízom abban, hogy az ingatlan
belső megtekintését követően magatok is
felülbíráljátok a napi 10.000 Ft/fő bérleti
díj iránti igényeteket.
Az ingatlan az előző évi beszámolóban
(melynek pontos megnevezése Zárszámadási rendelet), nem szerepelhetett,
tekintettel arra, hogy a zárszámadás egy
adott év költségvetésének végrehajtásáról
és a fennálló kötelezettségek bemutatásáról szól. De erről is már többször beszéltünk.
Ezekből az következik, hogy a 2015 évben
vásárolt ingatlant a 2015-2016-os zárszámadásban kell keresnetek. Az ingatlan ekkor került bele a kataszterbe is. Az ingatlan
bérbeadását intéző Pro Pócsmegyer Kft.
üzleti terveiben a bérleti díj egyebekben
szerepel. A bérlemény bárki számára bérFolytatás a 20. oldalon »

20 2020. július
» Folytatás a 19. oldalról

be vehető, ugyanakkor jelenleg azért nem
hirdetjük azt, mert az ingatlan erre a nyárra már, természetesen bérleti szerződéssel,
kibérlésre került. A kért szerződéseket csatolom.
Az általatok jelzett igény, valamint az, hogy
minden bevételi forrást megragadjunk, indított minket arra, hogy a szintén a Surány
településrészen található másik önkormányzati ingatlanunkat is bérelhetőként
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meghirdessük. Ahogyan Ti is tudjátok az
Akácos út 17. szám alatti ingatlanunkat,
mely tisztasági festést, új konyhabútort kapott, felajánlottuk üzemeltetésre egy helyi
civil szervezetnek. Tekintettel arra, hogy
ők ezt sajnos nem tudták vállalni, bízunk
abban, hogy a zuhanyzás lehetőségének
megteremtésével, nagyobb csoportoknak,
esetlegesen táboroknak ad majd helyet ez
az ingatlanunk.
Megnyugtatásotokra jelzem, hogy az épület nem kijelölt közösségi színtér.

Remélem levelemmel minden kérdésetekre megnyugtató választ kaptatok.
Tekintettel arra, hogy álláspontom szerint
a válaszlevél részleteinek való közlése, illetve egyes szakaszok szövegkörnyezetből való kiemelése azon túl, hogy nem
elegáns megoldás, de adott esetben lehetőséget teremt a tartalom megváltoztatására, vagy félreértelmezhetőségére is, így
ezen levelemet kizárólag teljes terjedelmében tegyétek kérlek közzé.

Tájékoztató a helyi adóbevételek aktuális állásáról
2020. június 12-i állapot szerint
ADÓNEM

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT

BEFOLYT ADÓ 2020. 06. 12.

ÉPÍTMÉNYADÓ

41.000.000 Ft

22.993.649 Ft

TELEKADÓ

19.500.000 Ft

10.951.647 Ft

KOMMUNÁLIS ADÓ

17.000.000 Ft

9.940.546 Ft

IPARŰZÉSI ADÓ

29.500.000 Ft

11.494.233 Ft

GÉPJÁRMŰADÓ

9.000.000 Ft

6.419.134 Ft

KÉSEDELMI PÓTLÉK

1.000.000 Ft

310.504 Ft

TALAJTERHELÉSI DÍJ

3.000.000 Ft

4.117.535 Ft

120.000.000 Ft

65.227.248 Ft

ÖSSZESEN

A gépjárműadót a járványügyi helyzetre hivatkozva visszamenőlegesen 2020. 01. 01-től az állam elvonta. A jövő
évi költségvetésben szintén nem lehet gépjárműadó bevétellel tervezni.
Látható, hogy az előirányzott bevételek a második negyedévben időarányosan, összesen 58,8%-kal teljesültek.

Végrehajtás:
A 2020. évben június 12-ig végrehajtási eljárás nem volt folyamatban.
2020. május hónapban kiküldött ﬁzetési felszólítások 511 db.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

A Barangoló Óvoda
nyári zárvatartási idejének meghatározásáról
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Barangoló Óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés
b) pontja alapján úgy döntött, hogy a Barangoló Óvoda nyári zárva tartásának ütemezése a 2019/2020-as nevelési évben 2020. augusztus 17-től 2020. augusztus 19-ig tart.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ
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A nyár veszélyei – VAKÁCIÓ
Vigyázz magadra és értékeidre!
A biztonságra törekedj!
Közlekedj szabályosan!
Átgondoltan hozz döntést!
Cselekedj megfontoltan!
Idegennel elővigyázatos légy!
Óvatos és körültekintő legyél!
A nyári szünet felhőtlen időtöltése alatt sem lehet megfeledkezni arról, hogy ez az időszak többszörösen hordozza magában a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az egész napos felelősség a családokra hárul.
A vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. A
táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy a gyermek felügyeletét nem tudják a biztonságos falak között megoldani, így a
szabadban töltött szabadság érzése ﬁgyelmetlenebbé, könnyelműbbé teheti a ﬁatalokat. A tapasztalatok szerint az iskolai
szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen megemelkedik a gyermekeket érő balesetek száma.
Miden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidő alatt előforduló veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondolják
végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre, s még időben hívják fel ezekre, és következményeikre a ﬁgyelmüket.
Erősítsék gyermekükben a felelősségtudatot, térjenek ki arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy tetteiért vállalnia
kell a felelősséget!

Néhány jó tanács!
• Adódhat úgy, hogy amíg a szülő dolgozik, a gyermek játszótérre, barátokhoz, ismerősökhöz látogat el. Minden esetben beszéljék át
közösen csemetéjükkel, hogy csak az előzőleg megbeszélt helyre menjen játszani, a hazatérés időpontját határozzák meg!

• Ha gyermekük gyalog, vagy kerékpárral közlekedik, ne feledjék vele átbeszélni a közlekedési szabályok betartását! Hívják fel a ﬁgyelmét, hogy a kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával védőfelszerelést, bukósisakot viseljen!

• Beszéljék meg gyermekükkel, hogy idegenekkel szemben körültekintően, és óvatosan viselkedjen. Tudjon nemet mondani, amennyiben idegen ember arra kéri, hogy kísérje el valahova, mert mutatna, vagy adni szeretne neki valamit.
• Tudatosítsák, hogy ha egyedül tartózkodik otthon, ne engedjen be a lakásba ismeretlent, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne
árulja el, hogy egyedül van otthon!
• Otthon is történhet baleset, ennek elkerülése érdekében beszéljék át gyermekükkel a műszaki berendezések szakszerű használatát!
• Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt csak annyit tartson magánál, amennyi feltétlenül szükséges!
• Tanítsák meg gyermeküknek, hogy otthonról elinduláskor gondosan zárja be az ablakokat, és az ajtót, a lakáskulcsot ne tegye látható
helyre (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja őrizetlenül, vagy lezáratlanul!
• Közösen beszéljék meg, lakókörnyezetükben ki az a megbízható ember, akihez baj illetve veszély esetén fordulhat.
Ismételjék át a fontosabb telefonszámokat, amelyekre egy esetleges veszélyhelyzetben szükség lehet:
Mentők: 104 • Rendőrség: 107 • Tűzoltóság: 105 • Segélyhívó: 112
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG – BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
Újra jelentkezünk, Forró krumplival a kézben.
Az előző riportot Szabó Gáborr készítette
Thuróczy Györggyel. Ő most Katona
Lászlót szólította meg:
Amikor az ember egy új helységben nyaralóként elkezd építkezni és próbál eligazodni egyrészt a feladatokon, másrészről
a helyi közösség tagjai között, nagy segítség, ha tud támaszkodni valakire. Katona
Lászlót ekkor ismertem meg, ismertük
meg feleségemmel, és azóta is minden
„vizes problémánkkal” hozzá fordulunk.
Örömteli, hogy vannak még olyan mesteremberek, akikre mindig lehet számítani.
Ilyen számunkra Katona László, ezért adtam a forró krumplit az ő kezébe. Ezúton is
köszönöm, hogy elfogadta.
– A velem folytatott korábbi beszélgetés
nagyon szakmai riport lett, mert Szabó
Gábor, aki készítette, környezetvédelemmel foglalkozik. Leginkább a mobiltelefon hálózatokról kérdezett engem, hiszen
én pedig azzal foglalkozom. Amikor kérdezte, hogy kinek adnám tovább a stafétát, rájöttem, hogy én igazából túl sok
mindenkit nem ismerek Pócsmegyeren.
De nagy örömmel adnám tovább ezt a
Forró krumplit a Katona úrnak. Örülök,
hogy végre kérdezhetem, mert amikor
találkozunk, egyéb dolgokról nem, csak
a munkáról és feladatokról beszélünk.
Katona úr itt született Pócsmegyeren?
– Igen, én pócsmegyeri születésű vagyok.
Édesanyám is pócsmegyeri származású.
Az édesapám mezőkomáromi, őt a víz
hozta. Ő az árvízzel jött.
– Az mit jelent, hogy az árvízzel jött?
– Édesapám Vácon volt katona és árvíz
volt, ide voltak vezényelve a védekezéshez.
Így ismerkedtek meg anyámmal.
– Az árvíznek voltak ilyen következményei is…
– Édesapám mezőkomáromi, az a Sió
mellett van. Úgy alakult a történet, hogy
a katonaság miatt idekerült. Beleszerelmesedtek egymásba még az árvíz ellenére is.
– A szakmai érdeklődése honnan jött?
– Édesapám vízszerelő volt, dolgozott
kisiparosként is, meg a Regionális Vízműveknél is dolgozott Szentendrén. Én végül
is vízépítő lettem. Dunaharasztiba jártam a

vízügyi szakközépiskolába, vízépítő szakra.
A szerelőszakmát pedig ellestem apámtól.
Sokat dolgoztam vele már gyerekkoromtól
fogva. Az még az az időszak volt, amikor
még autó nem nagyon volt, vittük a csövet
Surányba, szereltünk. Biciklivel.
Ez még a 70-es években volt. Olyan 1012 éves koromban már erősen segítettem
apámnak, amikor nagyon kellett. Ide-oda
mentünk Surányba ezt csinálni, azt csinálni. Ezt fogd meg, azt fogd meg. Akkor még
a surányiak is talán a HÉV-vel jártak, még
busz se volt. Sokan gyalog, kevés autó volt
még.
– Igen én emlékszem, hogy az Eszter, a
feleségem mesélte, hogy ő a keresztapjához jött és a nagybátyjához, a Borzsák
Sándor bácsihoz. Akkoriban még a Tahi-híd is másmilyen híd volt.
– Igen, híd is akkor még egy vashíd volt.
Váltóforgalmú, váltakozó forgalmú híd
volt.
– Annak idején a vízszerelés is más
lehetett, most ezekkel a műanyag eszközökkel már sokkal gyorsabb.
– Persze, így van. Most már sokat változott a technika, mint mindenben, ebben
is. Annak idején csak a horganyzott vascső
volt. A menetvágás az jóval emberpróbálóbb volt, mint a mostani technika. De hát
azt is meg kellett csinálni jól. Megvolt mindennek a szépsége.
– Azt hallottam, hogy a Katona úr epret is termel. Nem is rosszat.
– Úgy van. Ez is családi hagyomány. Pócsmegyeren sok helyen volt eper. Fizetéskiegészítésként, sokan csinálták. Aki eljárt
dolgozni, annak is volt annak idején még
a TSZ-ből volt egy kiosztott parcellája,
amiben csinálta. Aztán amikor kiosztották
a földeket, akkor mindenki már a saját földjében termelte az epret. Ma talán vagyunk
Pócsmegyeren hárman vagy négyen, aki
még foglalkozunk eperrel. Az idősek megidősödtek és már nem foglalkoznak vele. A
fiatalok sem, inkább mást csinálnak. Most
már inkább a kukoricatermelés, meg gabona az, ami van. Mi még szeretjük az epret,
az az igazság.
– Pedig híres a pócsmegyeri eper.
– Igen, pócsmegyeri eper híres volt, de
már most már nagyon kevesen vagyunk.
Ma már ketten vagyunk, akik jelentősebb
mennyiséget termelnek. De az sem jelen-

tős, ha a szigeti viszonylatban nézzük Kisoroszi, vagy Tótfalu felé. Tótfalun sokkal
nagyobb területeket csinálnak, de az az
igazság, hogy a régi szőnyeges termeléshez képest most már teljesen más lett a
termelési folyamat. Most már aluszöveten
termeljük, vagy fólián. Munkaigényesnek
munkaigényes, de mégsem annyira, mint
amikor szőnyegben volt. Ezek az eperfajták
inkább ezeknek a technológiáknak felelnek meg.
– Az Eperecsárda mellett volt egy nagy
épület, azt most lebontották. Nem tudom
azt látta-e.
– Nem egészen az Epercsárda mellett,
hanem ott Önök mögött. Az a régi csomagoló épület. Ott vették át annak idején az
epret a TSZ-es időkben, amikor én nagyon
gyerek voltam. Aztán visszaadták az eredeti tulajdonosának. Utána az eper átvétel itt
volt a focipálya mellett. Az a nagy épület a
Tsz-é volt, aztán azt is eladták.
– Még egy kérdést hadd tegyek fel a végén. Ezt a járványos időszakot hogyan
éli meg?
– Azokat a védekezéseket, amiket javasolnak, a maszkot, a kesztyűt és a fertőtlenítést, a sűrű kézmosást amennyire lehet,
a családon belül mindenki megtartja. Ám
nekem dolgoznom kell, muszáj menni, ha
nem is a maszek részében. Én a Vízműveknél dolgozom, ott meg kell csinálnunk
azokat a munkákat, amik a szolgáltatás
feltételei. Én és a kollégáim is a megfelelő
óvintézkedések mellett azokat csináljuk.
– Akkor tulajdonképpen nem változott az élet sokat?
– Nem változott nagyon. Dolgozni
muszáj. Itt nem vagyunk annyira emberközelben, a közvetlen kapcsolatokat kerüljük. Szerintem mindenki úgy van vele,
hogy a kontaktokat kerüli, betartja azokat
a távolságokat, amiket be kell. Itt el lehet
kerülni az embereket, ha akarja valaki.
– Mi is, ha itt vagyunk, nem is találkozunk szinte senkivel. Igazából ez a járvány a városban észlelhető nagyon. Ott
olyan üres az egész, olyan furcsa. De itt
ez más.
– Amikor az emberek össze vannak
zárva, az sokkal rosszabb. Egy lakótelepi
házban lakik egy falunyi ember. Itt vidéken az izoláltság jobban megvan. Itt is
meghozták azokat a döntéseket, amelye-
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ket kellett, be is tartja mindenki. A boltba járás amennyire lehet, korlátozva van.
Ami itt falun lenne még, az a templomba
járás. De akik máskor templomba járnak,
azok is betartják azt, hogy most nem lehet. Mindenki elviseli ezeket a dolgokat.
Reméljük minél hamarabb vége lesz ennek az egésznek és minden visszaáll a régi
kerékvágásba.

– Mi is ebben bízunk. Eszter, a feleségem, mint háziorvos, ő nagyon a
frontvonalban van és látja mi a helyzet.
Sokat dolgozik, neki most kifejezetten
nehezebb. Mindent telefonról intéz ő
is. Szinte távgyógyítást csinál azzal,
hogy telefonon hívják és megpróbálja telefonon diagnosztizálni, hogy mi
a baja az illetőnek. Csak a legszük-

ségesebb esetben hívja be a betegeket.
Eljárt az időnk. Meg kell kérdeznem: kinek adja tovább a stafétát?
– Egy Surányban élő pócsmegyerire
gondoltam, Antmann Istvánra, akiben
remek beszélgetőtársat ismertem meg, és
akit érdemes megszólaltatni az újság hasábjain is.
A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER

Végleg betiltják az avarégetést Magyarországon,
sehol sem lehet kerti hulladékot égetni
Jövő évtől tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Az ezzel összefüggő, az agrárminiszter által benyújtott, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló
törvény és a természet védelméről szóló
törvény módosítását 148 igen szavazattal,
21 tartózkodás mellett fogadta el a parlament.
A módosítás célja a levegő minőségének
javítása, ezáltal a lakosság egészségének
védelme. A törvény indoklásában emlékeztettek arra, hogy a levegő nem megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi
eljárás van folyamatban Magyarország ellen. A levegőminőség alakulásában pedig
a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe
van az avar és a kerti hulladék égetésének
Jövő év január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok
rendeletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a
tilalom az egész országban.
A jogszabály biztosítja, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hozzáférjen az
Országos Környezetvédelmi Információs

Rendszerhez az üvegházhatású gázok
közösségi kereskedelmével összefüggő
feladatai érdekében.
Budapest területén már most is tilos a kerti hulladékok égetése, az agglomerációban pedig már 20 településen tiltották be
az avarégetést. Legutóbb Érden mondták
ki, hogy vége a füstölésnek, komposztáljanak, vagy használjanak zöldhulladékos
zsákot a kertes házban élők.

Szennyező a kerti tűz
Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
óriási légszennyezést okoz. Ezt elsősorban
a rossz légellátás, az alacsony égéshőmérséklet és a magas nedvességtartalom okozza. Például a növényi részekben lévő szén
ugyan oxidálódik, de csak részben, és széndioxid helyett szén-monoxid keletkezik,
amely kis mennyiségben is mérgező.
Ami a PM10 részecskéket, vagyis a szálló
port illeti, egy kupac avar elégetésével anynyi jut belőlük a levegőbe, ami egy közepes
település teljes légkörét beszennyezi egy
őszi estén.

Akár 3 millió forint is lehet a bírság
Ha valaki nem megfelelő időben és módon éget és még fel is jelentik a büdösség
miatt a környéken élők, jókora pénzbírság
következhet.
Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha
az tüzet idézett elő, 10 ezer forinttól 1 millió
forintig terjedhet a bírság. Tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha az tüzet idézett
elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság
beavatkozása is szükséges volt, akkor már
20 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet a
pénzbírság. Tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéznek elő 20 ezer forinttól
1 millió forintig terjedő pénzbírság

Mi a helyzet a grillezéssel?
Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és
a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz
alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval
van ellátva. Ez az jelenti, hogy a lehajtható
fedelű grillsütőkre nem vonatkozik a tilalom, lehet grillezni velük a kertben.
FORRÁS: BUDAPESTKORNYEKE.HU
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Új piacasztalok a napsugár téren
Tesco pályázatból
2019 tavaszán történt, hogy a TESCO kiírt és a környékbeli szavazók segítségével, óriegy pályázatot: „Ön választ, mi segítünk” ási küzdelemben végül másodikok lettünk
címmel. Közösségi eseményekre, terekre a közönségszavazáson, és ezzel 200 ezer
lehetett pályázni oly módon, hogy első
körben a TESCO választotta ki az általa támogatandó pályázatokat, második körben
pedig 11 TESCO áruházban a vásárlásnál
kapott zsetonokkal lehetett „szavazni” a
kedvenc helyi civil kezdeményezésre.
A Köszi, önkéntesekkel úgy gondoltuk,
éppen ideje lenne megszabadulni az évtizedek óta szedett-vedett piaci képtől a
surányi Napsugár téren, pályázzunk a piacasztalokra! Tíz asztal létrehozására adtunk be pályázatot. Nagyon örültünk, amikor az első körben a TESCO kiválasztotta
a pályázatunkat, így már csak két versenytársunk maradt, akikkel a közönségszavazáson kellett megküzdenünk. Főleg a helyi Kezdetek: szavazás a TESCO-ban

forintot nyertünk az egyesületnek. Szerencsére akadt egy másik támogatónk is, az
Intermetal Recycling Kft., aki az asztalok
fémszerkezetének nagy részét állta. Így álltunk neki végül hét piacasztalnak.
A programban közreműködtek: Fémmegmunkálás, hegesztés: Kökény Ákos, Stremeny Gábor segítségével. Famunka: Antmann István, Pethő Zsolt. Festés: Pethő
Zsolt, Dobos Réka, Tichy-Rács Levente,
Kovács Nikolett, Kökény Dóra, Kökény
Ábel. Összeszerelés: Antmann István, Kökény Ákos, Pethő Zsolt, Tichy-Rács Levente. Logók: Várnoki Mónika. Projektvezető: Topits Judit.
Az asztalokat kihelyeztük a Napsugár térre,
ahol a piacosok már birtokba is vették!
TOPITS JUDIT – ELNÖK / KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET

Készül az asztalláb

Az asztalok összeszerelése

A támogatók

A Köszi, önkéntesek csapata a Napsugár téren az új asztalokkal
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RAJZPÁLYÁZAT
A Köszi, önkéntes! Egyesület rajzpályázatot hirdet
óvodásoknak és általános iskolásoknak

A legjobb helyek
a szigeten
Mi a kedvenc helyed a Szentendrei-szigeten? Hol szeretsz legjobban játszani? Mit
csinálsz a kedvenc helyeden? Épített és természeti környezetről szóló rajzot is
rajzolhatsz!
ák:
atos, felső
lső tagozatos
és színező technikával készülhetnek, A/4-es
•
•
•
•

méretben
csak egyénileg lehet pályázni
a kézzel készült eredeti alkotásokat kérjük 2020. július 19-ig leadni a Pócsmegyer
Rendezvényközpontban, vagy július 1-19 között a Napsugár téri Lángososnál!
a rajz hátoldalán legyen feltüntetve: a pályázó neve, életkora, a nevezési kategória, szülő neve, telefonszáma, lakcíme, e-mail címe, valamint a rajz címe
a pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez, kiállításon, illetve interneten való
megjelenítéshez.

A rajzokból az Irány Surány Fesztivál teljes ideje alatt kiállítást tervezünk a Napsugár téri könyvmegállóban. Ott lehet szavazni a közönségdíjas rajzra is.
A zsűri minden kategóriában a három legjobb pályázatot díjazz
Eredményhirdetés a Fesztiválon augusztus 1-jén (szombaton) 14 órakor lesz, amelyre minden kedves pályázót és szüleit szeretettel várunk!
Köszi, önkéntes! Egyesület
koszionkentes@gmail.com
Facebook: Köszi, önkéntes! Egyesület
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Zöld hírek a nagyvilágból
Május csak idehaza volt
hűvösebb
Világszinten az idei volt a legmelegebb május 1981 óta. Az Európai Unió Copernicus
Légkörmegfigyelő Szolgálatának friss közlése szerint az 1981 és 2010 közötti évek
átlagánál 0,68 Celsius-fokkal volt magasabb a hőmérséklet.
A hőmérsékletek az átlag fölé emelkedtek Alaszka, Európa, Észak-Amerika,
Dél-Amerika több területén, valamint Afrika és az Antarktisz egyes régióiban.
Globálisan a májusig tartó 12 hónap átlaghőmérséklete az iparosodás előtti szinthez
képest közel 1,3 Celsius-fokkal emelkedett.
Szibériában, a Föld permafroszt (állandóan fagyott) talajának jelentős részét magába foglaló területen az elmúlt hónapban az
átlagnál 10 Celsius-fokkal volt magasabb
a hőmérséklet az Ob és a Jenyiszej folyók
mentén, a folyók jege minden eddiginél
korábban kezdett széttöredezni. A Szibériára és Alaszkára jellemző hőhullám nagy
veszélyt jelent e régiókban (lásd Sarkvidéki
baleset című hírünket), ahol az elmúlt évben is hatalmas erdőtüzek pusztítottak, tovább táplálva a hőhullámot. A Copernicus
szerint fennáll a veszély, hogy a felszín alatt
parázsló lángok újra feltámadnak.
Az Északi-sarkvidéken is átlagon felüli hőmérsékleteket mértek március és május
között, bár a tavasz Kanada északi részén
ezúttal hidegebb volt. Szintén hűvösebb
volt Európa egyes részein a Balkántól
Skandináviáig, valamint Ausztráliában,
Ázsia déli részén és az Egyesült Államok
keleti területén. Globálisan nézve a hőmérséklet több mint egy Celsius-fokkal
emelkedett a 19. század közepe óta, többnyire a fosszilis tüzelőanyagok elégetése
miatt. 2002 óta folyamatosan átlagon felüli
hőmérsékleteket mértek, az elmúlt tíz év
pedig a rendszeres mérések kezdete óta regisztrált legmelegebb évek voltak.
Az északi-sarkvidéki régióban a hőmérséklet a 19. század közepe óta 2 Celsius-fokkal
emelkedett, a globális átlag csaknem kétszeresével. Ennek hatására olvadni kezdett
Grönland több kilométer vastag jégtakarója, ami évente 600 milliárd tonnányi
jégveszteséget jelent. Ez a 2019-es tengerszint-emelkedés mértékének 40 százalékáért felelős. Az oroszországi és kanadai
permafroszt mintegy 1500 milliárd tonna

szén-dioxidot foglal magába, amely a világ már okozott komoly járványt: a 20072009-es úgynevezett q láz innen indult
évenkénti kibocsátásának a 40-szerese.
FORRÁS: COPERNICUS LÉGKÖRMEGFIGYELŐ SZOLGÁLAT ki. Annak egyébként hat halálos áldozata
volt, szemben az eddigi több mint hatezer
covid-19 elhunyttal. Akik közül csupán az
Nyérc irtás Hollandiában
említett két fő fertőződött állatoktól, ám a
hatóság attól tartott: a macskától nem túl
távoli rokon több embert is megfertőzhet.
A nyérctenyésztők veszteségeit az állam
megtéríti.
FORRÁS: WWW.SCIENCEMAG.ORG)

Sarkvidéki baleset

Koronavírussal fertőződhettek meg 13
hollandiai nyérctelep állatai, ezért az egészségügyi hatóság elrendelte a kiirtásukat. A
több mint félmilliós állományt – ezen belül 480 ezer kölyköt – szén-monoxiddal
„kezelték”, az eseményt megörökíteni szándékozó fotóst azonban a hatóság a vírusveszélyre hivatkozva megakadályozta a dokumentálásban. Bizonyíthatóan két ember
és néhány macska fertőződött meg a nyércektől, amelyeket bundájukért tenyésztenek elsősorban Észak-Brabant és Limburg
tartományokban. Ha a vírusveszély véget
is ér, kérdéses, megéri-e majd újraindítani
az állattartást, mivel a gazdasági célú nyérctenyésztést az állatvédők nyomására már
2016-ban betiltották, ami 2024-től hatályos. Jelenleg 130 farmon foglalkoznak a
nercbunda eredeti gazdáinak a tenyésztésével. A brabantiak idegessége annyiban
érthető, hogy a hatalmas kecskeállomány

Feltehetően megsüllyedt és megrepedt a
betonalapja a norilszki hőerőmű olajtartályának, amelyből 21 ezer tonna dízelolaj
folyt ki. A környezeti katasztrófát a korábban állandóan fagyott talaj felengedése is
előidézhette. A Greenpeace zöldszervezet
szerint ennél nagyobb kárt az utóbbi három évtizedben csak az amerikai Exxon
Valdez tartályhajó 1989 márciusi balesete
okozott az északi sarkvidéki övezetben, akkor 37 ezer tonna nyersolaj folyt ki Alaszka
partjainál.. Az oroszországi balesetben emberi mulasztás is közrejátszhatott, ugyanis
a tartály nagyjavítása már 2018-ban esedékes lett volna. A környezetvédelmi szabályok megsértése miatt a cég három vezetőjét őrizetbe vették.
A környezetvédelmi hatóság (Roszprirodnadzor) közlése szerint az erőmű területén
még három hasonló tároló található, amelyek műszaki állapota nem ismert. Dmitrij
Kobilkin környezetvédelmi miniszter tárcaközi bizottság létrehozását rendelte el a
Norilszk környéki ökoszisztéma további
romlásának megakadályozása érdekében.
FORRÁS: MTI
SZERKESZTETTE: SZ.G.
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Hulladékgyűjtő zsákok
Zsákértékesítő partnereinknél az alábbi hulladékgyűjtő zsákok szerezhetők be:
• A kisebb mennyiségű komposztálható zöldhulladékk gyűjtéséhez biológiailag lebomló, kukoricakeményítőt tartalmazó anyagból készült zöldhulladékos zsákokat szerezhet be értékesítési partnereinknél 180 Ft áron. A lebomló zsákok bevezetését az is indokolta, hogy
2011. év végén a társaságunk által előállított komposzt a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során kiváló minősítést kapott.
Társaságunk számára fontos, hogy a jövőben is ilyen minőségű komposzttal szolgálhassa ki ügyfeleit.
• Az újrahasznosítható papír, műanyag és fém gyűjtéséhez való, 110 literes szelektív hulladékgyűjtő zsákokat gyűjtőjárműveink személyzete visz az Ön háztartásába térítésmentesen, az igényeknek megfelelő mennyiségben. További zsákok korlátozott mennyiségben
értékesítő partnereinknél térítésmentesen igényelhetőek.
• Többlet vegyes háztartási hulladékk 60 literes, „Hulladék” feliratú, szürke színű köztisztasági zsákban helyezhető ki. (Állandó lakosok számára a gyűjtőedényzet használata kötelező, a többletgyűjtő zsák csak ennek kiegészítéseként használható!)
A zsák ára 465 Ft.
• Értékesítőhely: Pócsmegyer, Kossuth u., Iparcikk bolt

Lomtalanítás
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal 2 m lomhulladék térítésmentes
elszállíttatására. 2019-től azonban a lomtalanítást igényelni kell, és előre egyeztetett napokon történik.

A lomtalanítás menete
1. Igénylés és időpontok
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem
rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, a honlapunkon a „Településválasztó” blokkon
keresztül elérhető, kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével vagy ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött verzió leadásával. Az igénybejelentések beérkezését követően egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dátumáról és várható időpontjáról. Ha
az igénybejelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. Figyelje a spam mappát, mert
egyes esetekben ide kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye fel a lomtalanitas@zoldhid.hu címet a megbízható e-mail címek közé a
levelezőjében.) A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új időpontot biztosítani!
2. A lomok összekészítése, tárolása
A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon átadni kívánt
hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.
A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásával jár.
3. A lomok elszállítása
Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk vagy megbízottja az addig az ingatlanán
belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HT. 40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.
Kollégáink 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha ez alatt az idő alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és ezért a
lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges!
Lomtalanítás igénybejelentési és teljesítési időpontjai 2020-ban: https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas/idopontok

Pócsmegyer:

Lomtalanítási igények leadása: 2020. július 13. – augusztus 21.

Lomtalanítás várható időpontja: 2020. július 27. – szeptember 5.
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

„Érték - Szó” – Talkshow Jakupcsek Gabriellával

Rendezvényközpont

szeptember 12.

Egészségnap

Egészségház, Rendezvényközpont

szeptember 19.

Huber Tibor kiállítás megnyitó

Rendezvényközpont

Játsszunk szerelmet, gyermeket, családot! – Schäﬀer Erzsébet előadása

Karinthy Ferenc Könyvtár

„Érték - Szó” – Talkshow Győrﬁ Pállal

Rendezvényközpont

Író-olvasó találkozó Háy Jánossal

Karinthy Ferenc Könyvtár

Szüreti bál – Nyugdíjas klub

Rendezvényközpont

„Érték - Szó” – Talkshow Dr. Papp Lajossal

Rendezvényközpont

augusztus 28. / 18:00

szeptember 25. / 18:00
október 2. / 18:00
október 7.
október 10. / 19:00
november 13. / 18:00

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

Civilek Háza állandó programjai

Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013,
E-mail: prk@pocsmegyer.hu
www.prk.pocsmegyer.hu

Surány, Akácos út 17

NYITVA TARTÁS:
Hétfő - Csütörtök:
Péntek:

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati
Tel.: 30/596-7581

8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

HÉTFŐ
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
14:00 – 17:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
16:30 – 17:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:30 – 18:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
18:30 – 20:00 ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

Családsegítő – Martonné Balga Andrea
Ügyfélfogadás a PRK-ban
Kedd: 8:00 – 12:00 és Csütörtök: 12:00 – 16:00
Tel.: 06-20/217-2883, E-mail: szolgalat@dunakanyar.hu

KEDD
17:00 – 18:00.......................................... Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

SZERDA
9:00 – 13:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
16:15 – 17:15 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:15 – 18:15 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
17:00 – 18:00 ........................................... Karate- Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

Karinthy Ferenc Könyvtár
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:30 – 12:30 ................15:00 – 18:30
8:30 – 12:30
8:30 – 12:30 ................ 15:00 – 18:30
Zárva
–
................15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján: 10:00 – 12:00
Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. (PRK)
Tel.: 06 30 831 0301 • E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány
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A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 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
Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs
Körzeti megbízott –
Strehó Zoltán r. ftőrm
Kéményseprés

06-26/387-140

Feladatkőr – ügyintéző

Telefon

E-mail

06-20/310-9128

Polgármester
Németh Miklós

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea

06-26/814-842

jegyzo@pocsmegyer.hu

06-26/814-850

kalman-kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

06-26/814-848
06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

06-26/814-846
06-26/814-849
06-26/814-860

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu
etkeztetes@pocsmegyer.hu

Szentendrei Közjegyző

1818
06-26/312-413
06 26/301 743
06-26/301-743
06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft.

06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár

06 30/831-0301

Nyugdíjas klub

06-20/325-1960

(Építési- műszaki és csatorna ügyek)

Posta

06-26/395-575

Takács József

06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

ELMŰ Ügyfélszolgálat

06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal

06-26/395-128

06-26/814-845

iktatas@pocsmegyer.hu

Római Katolikus Plébánia

06-26/385-807

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia
Igazgatás

Baptista Lelkészi Hivatal

06-20/886-1927

06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

Szentendrei Földhivatal

GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,
Tel.: 06-26/395-277
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

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,
Tel.: 06-26/387-030
Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27.,
Tel.: 06-26/312-650
Hétvégén és ünnepnapokon:
9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyelet,
13:00 óra után a központi ügyelet

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes
Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő
Pénzügy
Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Somogyi Ágnes
Műszaki előadó

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Bor Ildikó

HÁZIORVOS

FOGORVOS

Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

Hétfő: ....................................... 14:00 – 19:00
Kedd: .......................................... 8:00 – 12:00
Szerda: ..................................... 13:00 – 17:00
Csütörtök: ................................... 8:00 – 12:00
Péntek: ....................................... 8:00 – 12:00

TB ﬁnanszírozott rendelési ideje:
Hétfő: ......................................... 9:00 – 14:00
Szerda: ........................................9:00 – 14:00
iskolafogászat: .............. 9:00 – 11:00
Csütörtök: ................................. 14:00 – 19:00

ÁLLATORVOS

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első
órájában jelentkezzenek!

Dr.: Bándli Józseff – Tel.: 06-30/974-2548
Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.
DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15.,
Tel: 06-70/369-1111
Hétfő – Péntek: ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00
Szombat: ...................................... 8:00 – 12:00

Magánrendelés:
Kedd: ........................................ 14:00 – 17:00
Előzetes bejelentkezés: Szekeres Erika
Tel.: 06- 26/395-123, és 06-20/422-7092

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, Mobil: 06-30/694-3265

Kedd ............................................. 8:30 – 9:30
Szerda ........................................ 8:30 – 12:30
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

Minden, ami kert!

RÉVÁTKELŐ MENETREND
Rudas és Társa Bt., Tel.: 06-30/202-2283
Leányfalu

Pócsmegyer

Leányfalu

5:00

5:05

**4:50

**4:55

5:20

5:25

–

–

5:45

5:50

5:45

5:50

6:10

6:35

6:15

6:35

6:40

6:45

6:40

6:45

*7:00

*7:05

–

–

7:30

*7:35

7:30

8:00

*7:40

8:00

–

–

8:40

9:00

8:40

9:00

9:40

10:00

9:40

10:00

10:40

11:00

10:40

11:00

11:40

12:00

11:40

12:00

12:40

13:00

12:40

13:00

13:40

14:00

13:40

14:00

*14:10

*14:35

–

–

14:40

15:00

14:40

15:00

*15:30

*15:35

15:40

16:00

16:00

16:05

–

–

*16:30

*16:35

16:40

17:00

17:00

17:05

–

–

*17:30

*17:35

17:40

18:00

18:00

18:05

–

–

18:30

18:35

18:30

18:35

19:10

19:30

19:10

19:30

20:10

20:45

20:10

20:45

**21:10

**21:45

**21:10

*21:45

VITELDÍJAK: • Felnőtt jegy: 260 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 160 Ft
• Kerékpár: 200 Ft • Kisállat: ingyenes
BÉRLETEK: • Dolgozó: 4.800 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 2.800 Ft
(minden hó 5-től következő hó 5-ig)
*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.
** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik.

Kormányablak Tahitótfalu

Kertgondozás
Füvesítés
Növényültetés
Permetezés
Telektisztítás
Fűkaszálás
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba
Tel.: 06-20 8228502
e-mail: csaba.csereklye@gmail.com

Hulladékgyűjtés
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése
Zöldhulladék gyűjtő zsákok 180 Ft áron, a Szelektív hulladék
gyűjtő zsákok térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Dátum

JÚLIUS

Pócsmegyer

•
•
•
•
•
•
•
•

Hétvége és ünnepnap

Munkanap

Kedd

Július 7.

Kommunális

Szelektív – Zöld

Július 14.

Kommunális

–

Július 21.

Kommunális

–

Július 28.

Kommunális

Zöld

Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: ...................................... 7:00 – 17:00
Kedd: ....................................... 8:00 – 16:00
Szerda: .................................. 12:00 – 20:00
Csütörtök: ............................. 8:00 – 16:00
Péntek: ................................... 8:00 – 14:00
Zárás előtt fél órával már nincs mód új sorszám húzására,
új ügyfelet fogadni.

Zöld Híd Régió Nonproﬁt Kft elérhetőségek:
Telefon: 06 (28) 561-200,
Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
Honlap: www.zoldhid.hu
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szúnyog szezon

Ön is védekezzen ellenE!

Hogyan?

Az udvaron tárolt vödröt,
vö rö kkannát,
át ta
át
ttalicskát,
a
át
rd ffel, hogyy aabban aaz esővíz
sőv z
gyermekjátékot, stb. fordítsa
ne tudjon összegyűlni.
Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre. Az esővízgyűjtő hordót,
lóó
víztárolót, stb.fedje le vagy sűrű hálóval
takarja le.
Ne tároljon a szabadban
szétszórtan olyan hulladékot, pl.
gumiabroncsot, stb. melyben a víz
összegyűlhet.
ös
öss

GRAFIKA: PS2.0

A takaróponyvát,
taka
t
mezőgazdasági fóliát, stb.
olya
olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon
meg rajta.

Te
Tegyük a kertünket madár- és denevérbaráttá

ún
árvvái vízben
zb
A ccsípőszúnyogok
lárvái
őd
Ne
ak
ejlődnek.
Nem cs
csak a tavak,
folyókk áárterében
szaporodnak
a
fo
ré sz
ro
szúnyogok,
néhány
sz
zú
o hanem
an aakár néh
ec
érrfo atúú pangó
an
deciliter
térfogatú
ízgy me ben is. A nyári
vízgyülemekben
mellett
hhőmérséklet
mérr et m
tt akár egyy
hhétt alatt
aal
iff dh tn
t
kifejlődhetnek
a
z nyo
zú
yoggl rvvá
vá
szúnyoglárvák.

Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok
szaporodását
segítik.

TTöbb sz
szúnyogfaj
og a telet védett
éd ttt hhelyen
el en vészeli át. A
pince, aakna, stb.nyílászáróit
stb yí
ró ttartsa zárva
á az őszi
hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.

Az
. ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje elfogyasztja
a szúnyoglárvákat.A rendszeres kezelt, tisztított vizű
medencében nem maradnak életben a szúnyoglárvák

Ne hagyja, hogy a virágcserepekben,
cserépalátétben hosszabb ideig víz
álljon. A temetői virágvázát töltse fel
apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal
és erre öntse a vizet.
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Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmunkák.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384

Eladó nyaralót keresünk családunk részére Surányban.
Felújítandó is érdekel. Tel. 06 30 605 5079
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Tájékoztatás a védterületek látogatásáról!
A Fővárosi Vízművek tájékoztatója
Az új koronavírus által okozott világjárvány mindenki számára új élethelyzetet produkált. Nem
kivétel ez alól a Fővárosi Vízművek sem, aki a vészhelyzetre reagálva felfüggesztette a védterületekre szóló engedélyek kiadását, továbbá a korábban kibocsájtott belépési engedéllyel
rendelkezők belépési lehetőségét is átmeneti ideig felfüggesztette. A vízbázisokra bevezetett
belépési tilalmat a Vízművek a kijárási korlátozás visszavonása és a vészhelyzeti rendelkezések
feloldása esetén is átmenetileg üzem- és szolgáltatásbiztonsági okokból fenntartja.
Az enyhítések ellenére ezen területekre továbbra is csak és kizárólag munkavégzési céllal
lehet belépni.

IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés: Pro Pócsmegyer Kft.,
2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27.,
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu; Tel.: 30/844 4439
Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest
Megjelenik havonta 1500 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében
lapunkban helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat,
melyek egyéb okok miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja
az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
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Madarakról mindenkinek – erdei fülesbagoly
A Magyarországon költő nyolc bagolyfaj
közül ez a leggyakoribb bagolyfaj. Rendszeresen költ Pócsmegyeren és Surányban is, a
dolmányos varjak és szarkák építette fészkekben. Termetét illetően közepes méretű,
a hossza a csőrétől a farka végéig 30-38 cm,
tollfülei felmereszthetőek. Ha netán valaki
észreveszi, amint nappal egy faágon ül (nappalozik), felismerheti narancssárga szeméről
és hosszanti szárfoltos melléről.
Ősztől tavaszig csoportosan húzódik lakott
területekre, úgynevezett telelőhelyekre. Fő
tápláléka a mezei pocok. Esténként a szürkületben kel útra táplálékot keresni, röpte teljesen hangtalan. Tollazata puha laza, amely a
hangtalan repülését lehetővé teszi.
A múlt század nyolcvanas éveiben, amikor
még a tavaszi dúvadirtások évenként előfordultak, kiderült hogy a szarka vagy varjú
fészkekbe lövések alkalmával, az erdei fülesbaglyok és kékvércsék is áldozatul eshettek.
Ezzel párhuzamosan csökkent a varjúfélék
által épített gallyfészkek száma is.
Ezek pótlására az 1989-90-es években kerültek ki az első elöl félig nyitott odúk, először a
Hortobágyra, a Kis-Jusztusi erdőbe. Az odúkat a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület kezdeményezte kísérletképpen. Miután a
kísérlet bevált, az elkövetkezendő években az
ország számos más területére is sok odút tettek ki az ott illetékes ragadozó madár védők.
A kihelyezések után kiderült, hogy a ládákat
a kék vércséken kívül az erdei fülesbaglyok is
szívesen foglalták el. A költőládákban sokkal
jobban védettek az időjárás, és a vetési varjak
és szarkák ellen, mint egyébként. Ugyanis kisebb a veszélye annak, hogy ha a kotlás ideje
alatt egy kis időre elhagyják a fészket, akkor a
vetési varjak és szarkák elpusztítják a tojásaikat vagy a fiókáikat. Azoknak a fiókáknak a
számára, amelyek ilyen ládában látták meg a

még röpülni alig tudó fióka

napvilágot, pedig már természetes volt, hogy
felnőve szintén költőládában költsenek. A fiókák, mint valamennyi bagolyfajnál, már repülési képességük előtt elhagyják a fészket, és
csőrükkel – lábukkal kapaszkodva szétmásznak. Éjjelente éles hangon hívják szüleiket, az
etetéshez. Persze, az eddig ismertetett költési
szokásokon kívül előfordultak már egészen
különös költései is, pl. ablakpárkányon, balkonládában vagy kuvik részére kihelyezett
műodúban is.
Az erdei fülesbagoly országosan elterjedt a
sík vidéken ahol táplálékot és megfelelő költőhelyet talál magának. A zárt, hegyvidéki
erdőkben például a velünk szemben látható
Dunazug hegységben hiába keressük. Ott a
macskabaglyok élnek.
A hazai erdei fülesbagoly állomány nagyságáról kevés biztos adat van, mert hiába az
évente télen véghezvitt országos számlálás,
az áttelelők között határainkon kívüliek is
vannak. A 2010-es MME szervezte téli országos számlálás szerint az egy időben látott
legtöbb példány összesen 2694 példány volt.
Majd a 2018-as egy jobban megszervezett
számlálás alkalmával már 11.412 példányt
figyeltek meg. Erről a telelő erdei fülesbaglyok országos számlálásába bevont lakosság
segítségével végzett felmérés összesítéséből
értesülhettünk.
A cseppet sem kis méretű bagoly azért nem
annyira ismert, mert mint a többi bagoly, éjszakai életet él. Amikor mi emberek a házainkba vonulunk vacsorázni és pihenni, akkor
kezdődik a baglyok tevékenységének az ideje.
A fák vagy bokrok sűrűjében nappalozó baglyok naplemente után hangtalanul szárnyra
kelnek, s megkezdik vadászatukat. Főleg apró
emlősökkel, mezei pocokkal, cickányokkal,
egerekkel táplálkoznak. Ha alkalom adódik
rá, kisebb mértékben apróbb énekesmada-

rakat is elkapnak. Nagy szemük pupillája a
sötétben kitágul, ezért sokkal jobban látnak
szürkületkor, mint mi, s kitűnő hallásuk is
alkalmassá teszi őket az éjszakai zsákmányfogásra. A pockokat és egereket szőröstül-bőröstül és legtöbbször egyben nyelik le. Csak
nagyobb zsákmány esetén, vagy a kisfiókák
etetése során tépnek le kisebb darabokat
belőlük. Egy nap múlva az emészthetetlen
csontokat, fogakat és szőrt, gombócok formájában kiöklendezik. Ez a bagolyköpet,
amelynek szakszerű vizsgálatával megállapítható, hogy milyen zsákmányállatokat
fogyasztottak. A köpetek elemzésével képet
kaphatunk a lelőhelyük környékén élő apró
rágcsálók fajairól. Ez a kisemlős kutatás egyik
építőköve.
Első komolyabb direkt megfigyelésemről
annak idején az Élet és Tudományban, az
1975. áprilisi számban, a 742. oldaltól kezdve számoltam be. A cikk címe „Éjféli riport”.
A Velencei-tó partján sűrűsödő szilfák csúcsán sötétlő tavalyi szarkafészekben négy
fiókáját nevelte egy erdei fülesbagoly pár. Ezt
követően az eltelt évtizedek alatt szinte évente találkoztam hasonló esetekkel. A képeken
is részben az akkori pár látható.
Megjegyzem az eltelt 30 év során az országosan végzett dúvadirtás elmaradásának következtében örvendetesen nőtt az erdei fülesbaglyok és vércsék száma, viszont nagyon
megnőtt a varjúfélék példányszáma is.
A baglyoknak is, mint a ragadozó madár
fajoknak általában, két szemhéjuk van. A
szemeiken közvetlenül van egy vékony pislogó hártyájuk, majd ezen kívülről egy igen
erős vastag szemhéjuk, mely a repülés alatt
a netán becsapódó rovarok és ágak okozta
sérülésektől védi meg a csodálatosan nagy
szemeiket.

a tojó csőrében egy mezei pocokkal

telelő madár egy fűzfán

BÉCSY LÁSZLÓ
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Előadás sorozat a
Rendezvényközpontban
Jegyár 3.500 Ft / 1 előadás | Bérlet 9.000 Ft / 3 előadás

2020. augusztus 28-án
(péntek)

18:00 órától

2020. október 2-án
(péntek)

18:00 órától

2020. november 13-á
(péntek)

18:00 órától

2017 Pócsmegyer,
Kossuth u. 27.

