
ISASZEGÖnkormányzati
tájékoztató

IV. évfolyam 8. szám, 2005. augusztus

3. 18 éven aluli, tanulói jogviszonyban álló növendékek –
 más zenemûvészeti ág:

a. heti hat tanórai foglalkozás, 
 évi egy meghallgatás és mûvészi 
 elôadás (új növendék) 1140,– Ft/hó
b. tanulmányi követelmények nem 
 teljesítése miatti elsô évfolyamismétlés 
 esetén (új növendék) 1140,– Ft/hó
c. heti hat tanórai foglalkozás, 
 évi egy meghallgatás és mûvészi 
 elôadás (régi növendék) 680,– Ft/hó
d. tanulmányi követelmények nem 
 teljesítése miatti elsô évfolyamismétlés 
 esetén (régi növendék) 680,– Ft/hó

4. 18–22 éves, tanulói jogviszonyban álló növendékek –
zenemûvészeti ág:
a. heti hat tanórai foglalkozás, 
 évi egy meghallgatás és mûvészi 
 elôadás (régi és új növendék esetén is) 1700,– Ft/hó
b. tanulmányi követelmények nem 
 teljesítése miatti elsô évfolyamismétlés 
 esetén (régi és új növendék esetén is) 1700,– Ft/hó

Tandíjak:
1. 22 év alatti, tanulói jogviszonyban álló növendékek 
 heti hat tanórai foglalkozást meghaladó 
 szolgáltatás esetén a térítési díjon felül 680,– Ft/hó
2. 22 év alatti, tanulói jogviszonyban nem álló, 
 nem tankötelezett növendékek havonta 680,– Ft/hó.

�
A Képviselô-testület elfogadta az önkormányzati fenntartásban 
mûködô iskolák adatszolgáltatási rendjérôl szóló rendeletet. 
E rendelet azért szükséges, mert egységesen rendezi az isko-
lák által kötelezôen megküldendô adatszolgáltatást, s annak 
határidejét.

�
A Képviselô-testület elfogadta a 2005. évi vagyongazdálkodási 
koncepciót.

Az értékesítésre szánt területeket felsoroló hirdetmény eb-
ben az önkormányzati tájékoztatóban megtalálható.

Elhatározások, 
információk
Farkas István
alpolgármester

A Képviselô-testület elfogadta a Kós Károly Mûvészeti Iskolá-
ban igénybe vehetô szolgáltatások térítési- és tandíj megállapí-
tásainak szabályairól szóló rendeletet.

Erre azért volt szükség, mert az országunk 2005. évi költ-
ségvetésérôl szóló törvény módosította a közoktatásról szóló 
törvény egyes paragrafusait.

A térítési díjak az alábbiak:

1. 18 éven aluli, tanulói jogviszonyban álló növendékek –
zenemûvészeti ág:
a. heti hat tanórai foglalkozás, 
 évi egy meghallgatás és mûvészi 
 elôadás (új növendék) 1050,– Ft/hó
b. tanulmányi követelmények 
 nem teljesítése miatti elsô 
 évfolyamismétlés esetén (új növendék) 1050,– Ft/hó
c. hangszerhasználati díj (új növendék) 1500,– Ft/félév
d. heti hat tanórai foglalkozás, 
 évi egy meghallgatás és mûvészi 
 elôadás (régi növendék) 680,– Ft/hó
e. tanulmányi követelmények nem 
 teljesítése miatti elsô évfolyamismétlés 
 esetén (régi növendék) 680,– Ft/hó
f. hangszerhasználati díj (régi növendék) 1500,– Ft/félév

2. 18–22 éves, tanulói jogviszonyban álló növendékek – 
zenemûvészeti ág:
a. heti hat tanórai foglalkozás, évi egy 
 meghallgatás és mûvészi elôadás 
 (régi és új növendék esetén is) 1700,– Ft/hó
b. tanulmányi követelmények nem 
 teljesítése miatti elsô évfolyamismétlés 
 esetén (régi és új növendék esetén is) 1700,– Ft/hó
c. hangszerhasználati díj 
 (régi és új növendék esetén is) 1500,– Ft/félév
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Mivel az útépítések körébôl az Erdô utca kiesett, helyébe a 
Hajnal utca és a Rózsa utcának a Móricz Zsigmond utcától a 
sportpálya melletti parkoló bejáratáig terjedô szakasza került.

�
A Képviselô-testület 17 tagja (Mázikné betegsége miatt az ülé-
sen nem volt jelen) megszavazta az önkormányzati utak aszfal-
tozására vonatkozó ajánlati/részvételi felhívást.

Ebben a felhívásban sem a Hajnal utca, sem a Rózsa utca 
érintett szakasza nem szerepel. De nem is szerepelhet, hiszen 
az ezekre az utcákra vonatkozó döntést most hozta meg a tes-
tület. Tervezésükre az intézkedés már megtörtént.

Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdeké-
ben, hogy ez a két utca is – a többi 12-vel egy idôben – aszfalt-
burkolatot kapjon.

�
A Képviselô-testület elvileg támogatja a Buda utcai és Csillag 
utcai lakók játszótér létesítésének kérelmét, de mivel a 034/2 
helyrajzi számú ingatlan nem az önkormányzat tulajdonában 
áll, felhatalmazta a polgármestert, hogy tájékozódjon ezen in-
gatlan tulajdonosainál, felajánlanak-e ingyenesen területet ját-
szótér létesítésére?

Amennyiben valamennyi ingatlan-tulajdonos támogatja a 
terület átadást, úgy a testület ennek ismeretében fog dönteni.

Megjegyzem, ez osztatlan, közös terület, melynek mintegy 
50 tulajdonosa van, de egy sem isaszegi.

�
A Képviselô-testület a Damjanich János Általános Iskola igaz-
gatójává Fáyné Kohári Orsolyát bízza meg 2005. augusztus 
1-jétôl 2010. július 31-ig terjedô idôszakra.

Terveink szerint az új igazgató-asszonyt a következô szá-
munkban mutatjuk be.

Megjegyzem, Keresztúri Jusztina újabb öt évre nem adott be 
pályázatot az igazgatói állásra, így ô nem is volt megválasztható.

�
Kórusunk a Nemzetközi Gregorián Fesztiválon 

A Gaudium Carminis Kamarakórus 1990 október 1-jén, a Zene 
Világnapján alakult. Repertoárunk világi és egyházi mûvekbôl 
tevôdik össze, ezen belül kiemelt szerepet kap a gregorián ének 
megszólaltatása. A kórus rendszeresen részt vesz a Gregorián 
Társaság által szervezett szkola találkozókon. Több alkalom-
mal énekeltünk Budapesten a Mátyás templomban és a Piaris-
ta kápolnában. Ennek is köszönhetô, hogy Béres György – a 
Gregorián Társaság elnöke – meghívására részt vehettünk a III. 
Nemzetközi Gregorián Találkozón. Július 2-án borús, esôs reg-
gel érkeztünk Vácra. Délelôtt a Piarista templomban énekeltünk 
olyan neves kórusok társaságában, mint a Kolozsvárról érkezett 
Scola Gregoriana Monasteriensis, a Diósdi Nôikar és a buda-
pesti Exsultate Cantores. Kórusunk egységes, szép hangzásával 
elismerést vívott ki. Három gregorián ének zsoltárszólóit a gyö-

A Képviselô-testület az intézményeinél dolgozók részére bizto-
sítja a dolgozónként három alkalommal, adó- és járulék men-
tesen adható, 5700 Ft egyedi értékben, kis értékû ajándékot, 
utalvány formájában.

A költség fedezete a 2005. évi, a Polgármesteri Hivatal do-
logi megtakarítása.

�
A Képviselô-testület engedélyezi 1 fô, teljes munkaidôs iskola-
védônô foglalkoztatását közalkalmazottként, határozott idôre, 
az OEP által történô feladat-finanszírozás idejére.

Az állás betöltéséhez felsôfokú iskolai végzettség szükséges.
Jelentkezni 2005. augusztus 20-ig írásban lehet.
A jelentkezési anyagot Isaszeg Nagyközség Polgármesteri 

Hivatalának (Isaszeg, Rákóczi u. 45.) Költségvetési irodáján 
Szászi Istvánnénak kell leadni.

�
A Képviselô-testület a Dózsa György Mûvelôdési Ház bejárati 
lépcsôjének felújítására érkezett pályázatok közül Balog Lász-
ló isaszegi vállalkozó (Alkotmány u. 24.) ajánlatát fogadta el, 
bruttó 660 625 Ft összegben. Amikor Önök ezt a szöveget ol-
vassák, a munka már el is készült. Ha elégedettek Balog kô-
mûves-mester munkájával, úgy az elismerés ôt illeti.

�
A Képviselô-testület 17 tagja (Mázikné betegsége miatt az ülé-
sen nem volt jelen) megszavazta a 330 millió Ft bankhitel fel-
vételére tett elôterjesztést.

Ez az összeg az „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési 
Hitelprogram” keretében kerülhet felhasználásra.

A szerzôdést az OTP Rt,–vel kötjük meg.
Néhány adat a hitelrôl: Kamat: 3 havi EURIBOR + 1,96%. Ez 

jelenleg 4,1%-ot jelent; Rendelkezésre tartási jutalék: 0%; Ke-
zelési költség: 0%; Projektvizsgálati díj: 0%; Futamidô: 20 év; 
Türelmi idô: 3 év (3 év múlva kell elkezdeni a tôketörlesztést); 
Rendelkezésre tartás: 2 év; Biztosítékok: az OTP Rt. nem kér.

A hitelt útépítésre és a Damjanich iskola bôvítésére, illetve 
azok költségeire használjuk fel.

�
A Képviselô-testület 17 tagja (Mázikné betegsége miatt az ülé-
sen nem volt jelen) megszavazta az önkormányzati utak aszfal-
tozásának ütemezésére vonatkozó, 182/2005 (IV. 26.) számú 
határozatának kiegészítésére tett elôterjesztést.

Emlékeztetôül: ez a határozat nevezte meg az újonnan indu-
ló projekt keretében aszfaltozandó utcákat, melyek a követke-
zôk voltak: Dobó u., Vörösmarty u., Kolozsvári u., Pozsonyi 
u., Vadász u., Jászberényi u., Klapka u., Erdô u., Csillag u., 
Fenyves u., Hôsök u., Rét u., Szt. László u.
A Képviselô-testületi határozatnak megfelelôen az érintett ut-
cák tulajdonosaival, illetve azok több mint ²/³-ával a hozzájáru-
lási szerzôdés – az Erdô utca kivételével – megkötésre került.

Az Erdô utcában tehát e projekt keretében aszfaltozásra nem 
kerülhet sor.
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nyörû hangú Gál Katalin mellett Kisrétiné Kis Mónika, Banu 
Erika és jómagam énekeltük. A Székesegyházban 11 órakor a 
Püspöki szentmisét Dr. Takács Nándor ny. püspök cerebrálta. 
A mise állandó részeit a fesztivál és a „Kalász” konferencia részt-
vevôi közösen énekelték. Délután az Egyházi Múzeum állandó 
kiállítását és a „Látható zene” címû kiállítást néztük meg. Majd a 
Püspöki Palotában Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr meg-
hívására fogadáson vettünk részt.

 Mivel én a találkozó mind a négy napján (jún. 30–júl. 3.) 
ott voltam, hallhattam a legjobb nemzetközi (belga, holland, 
német, osztrák, norvég) és magyar kórusokat, még jobban el-
mélyülhettem a gregorián csodálatos hangzásvilágában. 

A kórus tagjainak nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen 
nívós rendezvény résztvevûje lehetett.

Surmann Mária

�
A MÛVELÔDÉSI OTTHON PROGRAMJÁBÓL

Augusztus 19. 19 óra: Opera gálaest az isaszegi Dózsa 
György Mûvelôdési Otthonban

A közismert isaszegi lakos Berle Sanford Rosenberg opera-
énekes, tenor és vokál pedagógus, valamint kolléganôje, Bir-
gitta Schlyter, szoprán és vokál pedagógus a „Bel Canto” vokál 
technika szakértôi, akik tanítják ezt a stílust, valamint szívesen 
látnak minden énekelni tanulni vágyót.

A gálaesten Berle Sanford Rosenberg, Birgitta Schlyter és ta-
nítványaik elôadásában áriák és duettek hangzanak el híres 
szerzôktôl, mint például Mozart, Puccini, Rossini.
vezényel: Claudio Morbo (Olaszország)
vendégszereplôk: svédországi operaénekesek
zongorán kísér: Mezes Pál 
Belépô: 1000,– Ft; Nyugdíjas- és diákjegy: 700,– Ft.
Az est bevételét jótékonysági célra kívánják a fellépôk és a 
szervezôk felajánlani. Jegyek már elôvételben is kaphatók!

Augusztus 20.: Szent István király és az Új Kenyér ünnepe
10.30 – Római Katolikus Templom: Szent István király, temp-
lomunk védszentjének Ünnepi Miséje.
17.30 – Dózsa György Mûvelôdési Otthon: Zenés arató fel-
vonulás indul a Sportpályára az Asszonykórus, a Csata Tánc-
együttes és a Fix-Stimm Zenekarral.
SPORTPÁLYA: Délelôtt: Sportprogramok;
Délutáni színpadi mûsor:
14.30 – Teak-won-do bemutató
15.00 – Kratelly Duo
15.50 – Harcmûvészeti bemutató
16.15 – Lovas bemutató
16.45 – Lusstige Musikanten fúvós zenekar hangversenye
17.45 – 2004–2005. bajnoki év eredményhirdetése 
18.00 – Községi Ünnepség, díszvendég: Berle Sanford Rosen-
berg, Birgitta Schlyter
19.15 – Sárkányrepülôs bemutató
19.45 – Jesse James és Bandája koncert
21.00 – Tûzijáték
21.15 – Múlt-kor Együttes koncertje
Egész nap: Vásárosok, kézmûvesek, vidámpark, óriásjátékok, 
légvárak, stb.

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek

Augusztus 08-án  Dr. Eszlári Egon
09-én Dr. Kürti József
10-én  Dr. Eszlári Egon
11-én Dr. Juhász János
12-én Dr. Kürti József
13–14-én Dr. Juhász János
15-én Dr. Kürti József 
16-án Dr. Juhász János
17-én Dr. Kürti József
18-án Dr. Juhász János
19-én Dr. Juhász János
20–21-én Dr. Kürti József
22-én Dr. Juhász János
23-án Dr. Kürti József
24-én Dr. Juhász János
25-én Dr. Kürti József 
26-án Dr. Kürti József
27–28-án Dr. Juhász János
29-én Dr. Kürti József
30-án Dr. Juhász János
31-én Dr. Kürti József

Szeptember 01-jén Dr. Juhász János
02-án Dr. Juhász János
03–04-én Dr. Kürti József
05-én Dr. Eszlári Egon
06-án Dr. Juhász János
07-én Dr. Eszlári Egon
08-án Dr. Juhász János 
09-én Dr. Kürti József
10–11-én Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. 
 Telefon: 493-288, Mobil: 20/958-8639
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. 
 Telefon: 493-250, Mobil: 30/591-7086
Dr. Juhász János: Aulich u. 3. 
 Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. 
 Telefon: 495-238

A hétközi orvosi ügyelet 15.30-kor kezdôdik, péntekenként 
pedig 12.00-kor.

VASÁRNAPI GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:

Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12-ig
Liget Patika: páratlan héten 8–12-ig

A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-840
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A postás nem visz hamis pénzt
Kérjük, hogy saját érdekében olvassa el felhívásunkat!

A közelmúltban több olyan eset is elôfordult, amikor a bûnel-
követôk magukat rendôrnek álcázva csaltak ki pénzt gyanútlan, 
jóhiszemû, idôs emberektôl. Arra hivatkoztak, hogy a postás 
nyugdíjkézbesítéskor hamis bankjegyeket adott át. A magukat 
rendôrnek kiadó bûnözôk hamis pénzt keresve csöngettek be 
idôs emberekhez, visszaéltek jóhiszemûségükkel.

A Magyar Posta kézbesítôi minden esetben ellenôrzött bank-
jegyeket adnak át a lakosoknak. Soha nem fordulhat elô, hogy a 
kézbesítôk hamis pénzzel fi zetik ki a nyugdíjakat!

A hasonló bûncselekmények megelôzése érdekében felhívjuk 
a fi gyelmet a szolgálatot teljesítô valódi rendôrök egyenruhájá-
nak és egyedi azonosítójának ismertetôjegyeire:
•  A rendôrt intézkedése során az egyenruhája (váll-lap, dombor-

nyomású övcsat, névtábla) és a számozott azonosító jelvénye 
vagy szolgálati igazolványa igazolja. A civil ruhában intézkedô 
rendôr az intézkedés megkezdése elôtt köteles magát igazolni.

•  A szabályos egyenruhán jobb oldalon találhatjuk a névtáb-
lát, míg bal oldalon az öt számjegyet tartalmazó jelvényt. A 
hamis jelvényen nincs számozás, helyette általában POLI-
CE felirat látható, illetve az igazolványtok sem tartalmazza a 
megfelelô igazolványkártyát.

Az álrendôrök mindig  tolakodóan, fenyegetôen lépnek fel, 
írásos engedély nélkül akarnak házkutatást végezni.

Ha ilyen helyzetbe kerül, vagy kételyei vannak az intézkedôk 
rendôri mivoltát illetôen, kérjük, hívja a 107 vagy a 112 segély-
hívó telefonszámok valamelyikét!

Magyar Posta Rt. Országos Rendôrfôkapitányság

Egy hét alatt ketten fulladtak vízbe

A nyári forróságot sokan strandon, vagy vízpart mellett töltik. 
Sajnos ilyenkor az emberek – hiába a rengetek felhívás és tra-
gédia – felelôtlenebbek, nem gondolják, hogy ôket is érheti 
baj. A Gödöllôi Rendôrkapitányság illetékességi területén is 
sok hûsölést, kikapcsolódást szolgáló tó, folyó és strand van, 
amik az elmúlt egy hétben két életet is követeltek.

Július 16-án egy 37 éves domonyi férfi  a Domonyvölgyben 
lévô 1-es számú tónál kialakított strandon töltötte a délután-
ját. A szemtanúk elmondása szerint a férfi  sok alkoholt fo-
gyasztott a nap folyamán, majd azt látták, hogy beúszik a tó 
közepe felé, ott többször lebukik a víz alá, és aztán eltûnik. A 
strandon lévô úszómester és strandfelügyelô azonnal a segítsé-
gére sietett, de nem találták meg a férfi t. Holttestét órákkal ké-
sôbb a Fôvárosi Tûzoltóság Búvár Szolgálatának munkatársai 
emelték ki a vízbôl.

Négy nappal késôbb július 20-án egy 14 éves gödöllôi lány 
testvérével együtt mentek hûsölni a Veresegyházi Pamuk tó-
hoz. A kislány nem tudott úszni, ennek ellenére bemerész-
kedett a vízbe, ahol aztán hirtelen elmerült. A tónál lévô em-
berek azonnal a lány után mentek, sikerült is kiemelni, de a 
gyors reagálás és újraélesztés ellenére már nem tudtak segíteni 
rajta és a helyszínen életét veszítette. 

Kérjük Önöket, hogy ha strandon vagy vízparton töltik a 
szabadidejüket felhevült testtel, megfelelô úszástudás nél-
kül, netán ittas állapotban ne menjenek be a vízbe, illetve 
ne akarjanak vakmerô, meggondolatlan cselekedeteikkel fel-
vágni ismerôseik, barátaik elôtt, mivel ez akár az életükbe is 
kerülhet.

A parlagfûrôl másképpen

Kevesen tudják, hogy a közellenségnek kikiáltott parlagfüvet mi emberek akaratlanul 
nem csak terjesztjük, hanem neveljük is. A terjesztése egyértelmûen úgy történik, hogy 
hagyjuk magszárba menni, azt megérlelni és szétszórni. A magok akár 10 évig is elfek-
szenek alkalmas körülményre várva. Alkalmas körülmény egy gyeptörés, a már kialakult 
gyeptársulás felásása, szántása. Az ilyen felületeken – ezt már biztos megfi gyelték – telje-
sen új burjánzó, eddig nem látott gyomtömeg kel ki.

Az akaratlan nevelés: ezt tesszük minden alkalommal, mikor kaszáljuk a gyepfelületeinket. 
Minden alkalommal ugyanis mikor a parlagfüvet visszavágjuk új elágazásra serkentjük 

és az eddigi egy hajtáscsúcs helyett ennek többszöröse lesz. Tehát hiába vágjuk mi szép-
re a zöld felületeket, a parlagfüvet nem irtottuk ki, csak levágtuk, és ô ott van. Egyedüli 
megoldás a végleges kiirtás. Tehetjük ezt úgy, hogy gyökerestôl kihúzzuk – ez igazából 
csak kis felületeken alkalmazható – vagy erre alkalmas szelektív gyomirtó szerrel. Ez a 
gyomirtó szer kiirtja a parlagfüvet és még sok olyan gyomot, amit nem szívesen látunk.

Ez a gyomirtó szer kontakthatású, a leveleken keresztül szívódik fel és a gyomnövények 
fotoszintézisét blokkolja, hatására azok elszáradnak. A vegetáció során lebomlik.

Méregjelzése és veszélyessége: gyenge méreg, közegészségügyi szempontból mérsékel-
ten veszélyes, méhekre és vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes. Forgalmazási kategóriája II. Mire ez a cikk megjelenik vélhetôen 
már jól látható és elbírálható kontroll területek állnak majd rendelkezésre. Remélem ezzel a régióban elôször mi fogunk kirukkolni 
és pár éven belül elmondhatjuk, hogy parlagfûmentes környezetben élhetünk. Gondoljanak arra hogy Isaszeget rövidesen úgy em-
legetik majd, hogy az országban talán elsô helyen megoldott a parlagfû probléma. Köszönöm a Képviselô-testületnek a lehetôséget, 
mert egy emberként ismerték föl és támogatták az elképzelésemet. Ezért kérem a község lakosságát, kísérje jobbító fi gyelemmel 
környezetének ilyen változását. Jószándékú ötleteiket, észrevételeiket és mindent, ami e tekintetben elôbbre visz, tudassák velem és 
ígérem, mához két évre nehéz lesz egy csokorra való parlagfüvet összegyûjteni Isaszegen.

Németh András

ten veszélyes, méhekre és vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes. Forgalmazási kategóriája II. Mire ez a cikk megjelenik vélhetôen 
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padékvíz elvezetô árkok és átereszek eltömôdtek és megron-
gálódtak, a Móricz Zsigmond, Aulich utcában, a Béke téren 
és a Március 15. utcában. 

A sorozatban érkezô lakossági panaszokat a helyszínen 
vizsgáltuk és szükség esetén biztosítottuk a homokzsákot 
és a szivattyút. A káresemény kapcsán vízbefolyással, vízel-
öntéssel kárt szenvedett lakók a biztosítótól kérhetik káruk 

megtérítését. 
A károk helyreállítása az Önkormányzat 

költségvetésének teherbíró képességét meg-
haladja, így vis maior pályázatot nyújtunk be, 
mely a közterületek helyreállítására biztosít 
támogatási forrást. 

Sajnálatos módon magánszemélyeket ért 
kár esetén a pályázat nem vehetô igénybe.

Isaszeg területi adottságai szükségessé te-
szik azt, hogy a jövôben teljes körûen átgon-
dolásra kerüljön a csapadékvíz elvezetésének 
szakszerû és biztonságos megoldása. Ezért 
felméréseket kezdeményezünk szakhatósá-
gok és szakemberek bevonásával.

Köszönjük a lakosság türelmét és megértését.

    Balázs Istvánné

A tavaszi hóolvadás kapcsán a település károkat szenvedett 
a belvíztôl, amelynek enyhítésére 5 millió forint támogatást 
kaptunk. A munkálatok alig fejezôdtek be, amikor monszun 
jellegû esô zúdult Isaszegre 2005. július 11-én és 12-én. Az 
esôzés okozta károk, mind a bel, mind külterületen jelent-
keztek, nem kímélve a magánszemélyek ingatlanjait, érté-
keit sem.

A teljesség igénye nélkül: az Öreghegyre felfe-
lé vezetô úton szakadékszerû kimosás keletke-
zett. A Park Horgászegyesületi-tó gátján átbukó 
víz a gát nagy részét megrongálta.

Belterületen jelentôs károk keletkeztek a Mar-
csányi utcában, mely járhatatlanná vált kb. 80 
m-en, a Csillag utcában, a Kossuth Lajos, Mátyás 
király utcákban, valamint a Belsômajor feletti új 
parcellázású területen. A Bercsényi és Klapka 
utca bemosódott. A Dobó utca jelentôsen meg-
sérült. A Táncsics utcában a burkolat egy részét 
elmosta a víz. A Tóth Árpád utcai iskolában a 
tornaterem is víz alá került, illetve a Vadász ut-
cai óvodában az ablakon át folyt be a víz. A csa-

„ÖZÖNVÍZ” ISASZEGEN

A teljesség igénye nélkül: az Öreghegyre felfe-
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HIRDETMÉNY

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a 2005. június 21-i ülésén elfogadta a 2005. évi vagyonhasznosítási kon-
cepciót, mely szerint a következô ingatlanokat kívánja értékesíteni:

1. A régi „5000 volt zártkerti” – jelenleg üdülô besorolású területen (ún. Tôzegtelep) lévô eladó ingatlanok:
 Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület m2 Eladási ár – Ft/m2  
 5169 kert 868 1 031 184,– Ft  (1 188,– Ft/m2)
 5279 kert 800 792 000,– Ft  (990,– Ft/m2) 
 5281 kert 987 977 130,– Ft  (990,– Ft/m2)
 5283 kert 907 478 896,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5284 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5295 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5296 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5299 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5300 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5303 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5304 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5307 kert 801 422 928,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5308 kert 798 421 344,– Ft  (528,– Ft/m2)
 5311 kert 814 429 792,– Ft  (528,– Ft/m2)

2. A régi „3000 volt zártkerti”, az Öreghegyen található eladó ingatlanok:
 Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület m2 Eladási ár – Ft/m2   
 5311 kert 814 429 792,– Ft  (528,– Ft/m2)
 3002 kert 529 306 820,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3003 kert 291 168 780,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3004 kert 299 173 420,– Ft  (580,– Ft/m2) 
 3005 kert 194 112 520,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3010 kert 317 183 860,– Ft  (580,– Ft/m2) 
 3012 kert 424 245 920,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3035 kert 669 388 020,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3062 kert 230 133 400,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3081 kert 691 400 780,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3122 szántó 1741 1 009 200,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3123 szántó 3050 1 769 000,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3127 szántó 2795 1 621 000,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3149 szántó 6919 4 013 020,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3154 kert 482 279 560,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3156 szôlô 1021 592 180,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3161 szántó 1600 928 000,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3163 kert 432 250 560,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3164 kert 356 206 480,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3187 szántó 640 371 200,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3198/2 szôlô 2090 1 212 200,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3211 szántó 2093 1 213 940,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3212 szántó 2133 1 237 140,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3222 szántó, szôlô 1309 759 220 ,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3224 kert 997 578 260,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3237 kert, szôlô 1302 755 160,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3241 kert, erdô 1302 755 160,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3243 kert 1302 755 160,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3253 kert, erdô 1946 1 128 680,– Ft  (580,– Ft/m2)



 Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület m2 Eladási ár – Ft/m2   
 3393 szántó, erdô 2492 1 445 360,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3395 szôlô 1298 752 840,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3401 kert 550 319 000,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3411 kert 719 417 020,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3414 kert 504 292 320,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3415 kert 424 245 920,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3418 kert 403 233 740,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3419 kert 399 231 420,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3452/13 kert 843 488 940,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3454 kert 842 488 360,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3481 kert 173 100 340,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3482 kert 126 73 080,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3489 kert 191 110 780,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3548 kert 802 465 160,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3602 kert, árok 1284 744 720,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3606 kert 971 563 181,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3610/2 kert, szôlô 1942 1 126 360,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3611 szántó 2978 1 727 240,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3649 szántó 2363 1 370 540,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3669 szántó 1856 1 076 480,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3673 szôlô, kert 1852 1 074 160,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3708 szántó 2539 1 472 620,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3709 kert 719 417 020,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3710 kert 1111 644 380,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3001 erdô 464 269 120,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3013 kert 424 245 920,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3394/2 szántó 1597 926 260,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3396 kert 727 421 660,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3533 kert 622 360 760,– Ft (580,– Ft/m2)
 3639/11 kert 990 574 200,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3684/1 kert 740 429 200,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3715/2 kert 1122 650 760,– Ft  (580,– Ft/m2)
 3715/3 kert 1184 686 720,– Ft  (580,– Ft/m2)

3. A 4050 helyrajzi számú, 24 ha 6149 m2 ingatlan területét kizárólag a Településszerkezeti Tervben szereplô és a szabályozási 
tervben meghatározott célra értékesíti. 

 Az ingatlan értékesítését a vagyonrendeletben meghatározott formában kell lebonyolítani. 

4. A Képviselô-testület értékesíteni kívánja az alábbi házas ingatlanait:
– Isaszeg, Rákóczi u. 75. sz. alatti 461/3 helyrajzi számú ingatlant, minimum 4 mFt (Z/368/2004.(XI.16.) sz. Kt. határozat 

alapján.
– Isaszeg, Rákóczi u. 75. sz. alatti, 461/4 helyrajzi számú, (jelenleg csempeboltként mûködô) ingatlant a bérleti szerzôdés 

lejárta után. Az eladási ár: 22 494 000,– Ft.
 

5. 
 – A 02/5 helyrajzi számú, a dányi út bal oldalán lévô, szántó 5 mûvelési ágú, 5 ha 8585 m2, bruttó 63 867,– Ft/év.
 – A 02/7 helyrajzi számú, a dányi út bal oldalán lévô, szántó 5 mûvelési ágú, 2 ha 1668 m2, bruttó 26 204,– Ft/év.
 – A 0201 helyrajzi számú, (jelenleg Csekeô Ervin által bérelt) szántó 6 mûvelési ágú, 13 ha 8784 m2, bruttó 82 780,– Ft/év.
 – A 0203/4 helyrajzi számú, szántó 7 mûvelési ágú 4 ha 8201 m2, bruttó 17 509,– Ft/év.

A 2005. évi ingatlanértékesítések tekintetében úgy döntött, amennyiben egy ingatlanra kettô vagy annál több ajánlat érkezik egy-
idôben, úgy licitálás útján kerüljön értékesítésre az ingatlan az értékhatárra tekintet nélkül.
Az ingatlanok iránt érdeklôdni lehet Juhász János építésügyi elôadónál 583-100/110.
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A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea.
Felelôs szerkesztô: Farkas István. A szerkesztôség címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45.

Telefon: 28/583-105 A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata. 
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

Anyakönyvi hírek
2005. 06. 15. – 2005. 07. 15.

 Csóry Józsefné
 anyakönyvvezetô

Születések:
Szabó Barbara Kassai utca 10.
Nagy Lucia Báthori utca 5.
Laczkó Patrícia Hold utca 8.
Brasnyó Balázs Attila Martinovics utca 16.
Kertész Kiara Rachel Buda utca 65.
Holló Benjamin Erdô utca 15.
Csernyik Dóra Jászberényi utca 1.
Zátrok Dorina Belsômajori utca 21.
Kakev Boglárka Mátyás király utca 25.
Pénzes Barnabás Március 15. utca 23.
Windt Barbara Sára Április 6. utca 76.
Windt Dávid Attila Április 6. utca 76.
Kutka Hajnalka Március 15. utca 83.
Szabad Ádám Erkel Ferenc utca 34

Házasságkötések:
Horváth Kármen Zita és Madarassy Zsolt
Maszlag Erika és Erdôs István
Fityus Bernadett és Hidasi Zoltán

Halálesetek:
Kis János (70 éves)  Belsômajori utca 38.
Paulovics József (81 éves)  Rákóczi utca 21.
Boló Károly (66 éves)  Belsômajori utca 37.
Hajdu Károly (47 éves)  Ady Endre utca 18.
Tóth Istvánné (66 éves)  Benkovics utca 19.
Nagy Éva (43 éves)  Csillag utca 10.
Kiss Béláné (86 éves)  Akácfa utca 28.
Juhász József (70 éves)  Béke utca 51.

n

SZENTIVÁNÉJI FESZTIVÁL 2005

Idén már kilencedik alkalommal hívta életre e rendezvényt a 
nyári napfordulón az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány, székhelyén 
– az alapító Futó Tamás grafi kusmûvész családjának kertjében. 
Népes közönség gyûlt össze ismét, hogy megnézze az elôadást, 
majd lakomázzon a szabad tûzön készült ízletes étkekbôl, friss 
csapolt sörbôl, házi süteményekbôl. 

Az est díszvendége ezúttal a nemzetközi hírû Misztrál Együt-
tes volt, melynek mûsorát – meglepetésként – Fodor Miklós 
fuvolajátéka egészítette ki. Hagyományaink szerint szerepelt a 
Gaudium Carminis Fesztivál-díjas nôi kamarakórus és a kóris-
ták gyerekei, majd sötétedés után színpadra lépett az Angyal-
szárny nevû tûzakrobata csoport. 

Pontban éjfélkor tûzugrás zárta az estet.

MEGHÍVÓK

A Péceli Nyári Akadémia Záróhangversenye elsô ízben lesz 
látható és hallható Isaszegen. A Gábor Dénes Alapítvány jó-
voltából a kúriában rendezzük meg  2005. augusztus 13-án 
17 órai kezdettel azt a kamarahangversenyt, melyen Halmai 
Katalin énekmûvész és Ittzés Gergely Liszt-díjas fuvolamûvész 
mesterkurzusának tanítványai lépnek fel.

XII. ISASZEGI MÛVÉSZETI NAPOK: 
2005. Augusztus 26–27–28.

Augusztus 26., Péntek, 20.00 Indul a Bakterház:
TÁTRAI TIBOR és SZÛCS ANTAL GÁBOR koncertje

Augusztus 27., Szombat
15.00 Kúria:
Horváth  Márton üvegtervezõ mûvész kiállítása
Megnyitja: Kernács Gabriella mûvészettörténész (MTV)
18.00 Öregtemplom:
A Gaudium Carminis Fesztivál-díjas nôi kamarakórus, Sur-
mann Mária énekmûvész és a Tetraversi fuvolakvintett exklu-
ziv hangversenye.
Köszöntõt mond: Gulyka József esperes, címzetes prépost és 
Futó Tamás grafi kusmûvész
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a ZoLa-Tech Kft.
teljeskörû nyomdai szolgáltatással áll az Önök rendelkezésére:

Tipográfi ai tervezés (logó-, arculattervezés), 
nyomdai elôkészítés, nyomtatás.

Kisnyomtatványok (meghívók, szórólapok, brosúrák stb.), céges 
nyomtatványok (levélpapírok, borítékok, névjegykártyák), prospektusok, 

újságok, folyóiratok, könyvek és egyéb nyomdai termékek kiadása, 
tervezése és kivitelezése.

Telefon: 70/319-1906, Fax: 28/495-943, e-mail: banditak@invitel.hu


