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Önkormányzati tájékoztató
II. évfolyam, 11. szám • 2006. november

Méltósággal ünnepeltünk október 23-án
„Tisztelt Emlékezôk!
1956. október 23-án Magyarország üzent a világnak. Azt üzente, hogy a különbözô politikai nézetû és
szociális hátterû erôk képesek a nemzet egészét érintô
ügyekben közösen cselekedni. Napjainkban már nincs
idegen hatalom hazánkban, legfeljebb saját magunk,
és magunkon kérhetjük egyedül számon, hogy hová
jutottunk és milyenek a kilátásaink! Ezt felismerve,
2006 ôszén ideje volna az ország politikai elitjének
félretenni a vélt és valós sérelmeket, és október 23.
szelleméhez méltóan az ország érdekeit a saját ambíciójuk fölé helyezni. Amikor ez megtörténik, az ‘56os hôsök befejezettnek tekinthetik alkotásukat.
Isten áldja ôket és Magyarországot!
Isten áldja Isaszeget!”
részlet Hatvani Miklós polgármester
ünnepi beszédébôl
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Az aradi vértanúk emlékezete
„Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért élte áldoznának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogyan meghalni.”

1849. október 6. A dátum, ami kevés magyarázatra
szorul. A 13 aradi vértanú kivégzésének napja.
A szabadságharc leverése után az osztrák császár
kegyetlen bosszút ált a magyarokon. 157 esztendővel ezelőtt még fel sem kelt a nap, az aradi vár egyik
sáncában „por és golyó által” kivégezték Kiss Ernő,
Dessewffy Arisztid, Schweidel József honvédtábornokokat és Lázár Vilmos honvéd ezredest. Ezután
csak kevés idő telt el, és esküjük megtartása miatt bitón oltották ki Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagysándor József, gróf
Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich
János és gróf Vécsey Károly honvédtábornokok életét.
Ugyanezen a napon lőtték főbe Pesten gróf Batthyány
Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Hittek igazukban, esküjük szentségében, szavaik tisztaságában, a szabadság eljövetelében, mikor
pedig eljött a végső óra, büszkén fogadták a halálos
ítéletet. Az aradi vértanúk tettei és végső helytállásuk
emléke örökké fog élni a magyar nemzet tudatában és
emlékezetében.
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata nagyszabású
megemlékezést szervezett október 6-án a Szoborhegyen. Verőfényes őszi napsütésben az általános iskolák tanulóinak részvételével szép számmal gyűltünk
össze a községi ünnepségre.
A Damjanich János Általános Iskola tanulói, a Túlpart Együttes és a Kós Károly Művészeti Iskola növendékei igen színvonalas, szívet–lelket beragyogtató
műsorral ajándékozták meg a közönséget.
Hatvani Miklós polgármester ünnepi köszöntője és
Babucs Zoltán történelmi visszatekintése tette teljessé az ünneplést. Az ünnepség zárásaként a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait
a szobor talapzatánál.
Dr. Székelyné Opre Mária
�

Pontosítás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata értesít minden
érdeklődőt, hogy Farkas István képviselő úr fényképe
azért nem került fel az októberi hírlevél címlapjára,
mert nem járult hozzá fotója leközléséhez.
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Idősek Világnapja Isaszegen
1991 óta minden év októberében hagyomány az idősek napjának megünneplése. Községünkben – a Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja szervezésében – 2006. október 28-án a Sportcsarnokban került megrendezésre
az ünnepség, ahol Hatvani Miklós polgármester – az
új Képviselő-testület részvételével – köszöntötte az itt
élő nyugdíjasokat és idős embereket.
Érdemes egy-egy pillanatra megállni a hétköznapok monotóniájában, beszélgetni, ünnepelni, köszönteni. Megköszönni a munkát mindazoknak, akik nem
csak a családjuk körében dolgoztak, fáradtak életük
folyamán, nem csak a munkahelyükön álltak derekasan helyt, hanem a településért és az itt élőkért is
sokat tettek.
Mindannyiunk szűkebb vagy tágabb környezetében élnek idős szülők, nagyszülők, rokonok szomszédok, ismerősök. Köszönjük meg a bölcsességet, a
szeretetet, az odafigyelést. Irányítsuk most figyelmünket egy kicsit rájuk, és tolmácsoljuk tiszteletünket és jókívánságainkat az Idősek Világnapja alkalmából a következő József Attila idézettel:
„… Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van…”

Dr. Székelyné Opre Mária

Felhívás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának
szándéka, hogy folyamatos kapcsolatot
tartson a helyi közösségekkel, hogy ezzel
is elősegítse a közös párbeszéd kialakulását
és a jelentősebb döntések előkészítését.
Ezen célból megkérjük a településen működő
civil szervezeteket, önszerveződő csoportokat,
hogy elérhetőségeiket, adják le a Polgármesteri
Hivatal titkárságán (Rákóczi u. 54), vagy küldjék
el e-mailben (hivatal@isaszeg.hu).

A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea.
Felelôs szerkesztô: Szilárdi László.
A szerkesztôség címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/583-105
A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata.
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

Ôszi rendezvénysorozat
Nemzeti gyásznapunkon, az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a Szoborhegyen emlékeztünk.
A színes, élvezetes irodalmi ös szeállítást a Damjanich
János Általános Iskola tanulói, a Kós Károly Művészeti Iskola pedagógusai, a Tücsökmester zenekar és a
Túlpart Együttes szolgáltatta. A több száz fős emlékező tömeget Polgármester úr köszöntötte, a jelenlévők közös koszorúzással tisztelegtek történelmi hőseink előtt.
A forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc
50. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatról:
Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 17. évfordulóján emlékeztünk zömében
fiatalokkal, fiatalokhoz szólva. A célunk az volt, hogy
őrződjön meg valami a kor levegőjéből, ’56 üzenetét
eljuttassuk ifjainkhoz. Fontos volt számunkra, hogy
egy érzést, egy hangulatot tudjunk részükre teremteni, hogy megtalálják azt, ami hozzájuk szól. Hiszen
1956 nem csak a nagyszülők múltja, hanem mindenkié. Mindenkinek meg kell őriznie és tovább kell adnia
belőle egy darabot, egy érzést, egy hangulatot, ez a mi
feladatunk volt. Ezúton mondok köszönetet annak
a kerekasztal-társaságnak, akik március óta együtt
gondolkoztak velünk a rendezvénysorozat programjainak kialakításában: Kurunczi Imréné, Szakály Róbert, Bajusz Árpád, Majsa Györgyné, Verseczki Evelin,
Fuferenda Lászlóné, Rakóczi Katalin, Szatmáry Zoltán, Karvai Attiláné, Balog Istvánné, Szabó Lászlóné.
Köszönetet kell mondanom az irodalmi pályázaton
részt vett Klapka György Általános Iskola tanulóinak,
gratulálunk az első három helyezettnek: 1. Sztefanik
Réka, 2. Bélteki Dóra, 3. Juhász Ivett.
OKTÓBER 16-án rendhagyó történelemórával nyitottuk rendezvénysorozatunkat. Szakály Róbert tanár úr rövid történelmi áttekintése után kezdődött a
Szerpentin Társulat „Zenga Zének, Öcsi?” című előadása. A darab Vámos Miklós gyermekként megélt
élményeit dolgozza fel. Az előadást mindkét általános
iskolából 8. osztályos diákok és pedagógusok tekintették meg. A többségében diákokból álló közönség
ízelítőt kapott abból, hogy mi minden kavaroghatott
egy akkori gyermek fejében, és milyen szörnyű eseményeket kellett átélnie testben és lélekben.
OKTÓBER 21-én korabeli újságokból és szórólapokból
készült kiállítás megnyitójára vártunk minden kedves érkelődőt a Dózsa György Művelődési Otthonba.

A kiállítást Budaházi Árpád, az ’56-os Magyarok Világszövetségének alelnöke nyitotta meg Hatvani Miklós
polgármester úr köszöntője után. A kiállítás november 13-ig tekinthető meg a nagyteremben. A kiállítást
megtekintők egyöntetűen úgy vélték, hogy hasznos és
érdekes élménnyel gazdagodik mindenki, aki idelátogat.
Megköszönöm a Múzeumbarátok Körének, Szatmáry Zoltánnak, Valkony Antalnak, hogy a kiállítás anyagának összeállításában segítséget nyújtottak.
A kiállításon elhangzott Surman István kőfaragó története, mely azt bizonyította, hogy közösen kell felelősséget vállalnunk közelmúltunk hiteles feldolgozásáért a jövőben is.
OKTÓBER 23-án a megszokottól eltérően délelőtt
10 órától a Dózsa György Művelődési Otthonban
kezdtük az ünneplést, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulóinak „Bolygó magyari” című
előadásával. A teltházas előadás még a vártnál is nagyobb sikert aratott. Minden tekintetben színvonalas
előadást láthattunk, nagyon jól felkészített, és lelkes
szereplőgárdával. Ezzel a maradandó élménnyel a tarsolyában ment fel a körülbelül 200 fős ünneplősereg
a ház előtt várakozó busszal – amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani Sipos Béla isaszegi vállalkozónak –, és saját autókkal a Szoborhegyen megtartott községi rendezvényre. Szép napos időben, igazán
méltó megemlékezéssel és koszorúzással zártuk rendezvénysorozatunkat. A megemlékezésen közreműködtek a Túlpart Együttes és a Csata Táncegyüttes
tagjai. Hatvani Miklós polgármester úr köszöntőjének
megtartása után átnyújtotta az Isaszeg Nagyközség
Önkormányzata által kiírt „Hogyan élték meg nagyszüleid, ismerőseid az 1956-os eseményeket” című irodalmi
pályázatra benyújtott pályaművek íróinak az emléklapokat, és az első három helyezettnek járó könyvjutalmakat. Gulyka József címzetes prépost, esperes
plébános úr, és Bajusz Árpád református lelkész történelmi visszatekintésükben mindenki számára fontos gondolatokat fogalmaztak meg.
Október 25-én az irodalmi pályázaton résztvevő
és az iskolák által delegált 34 tanuló valamint tanáraik megtekintették a kőbányai Pataky Művelődési
Központban a „Ne lépj a fűre” című előadást. A tanulóknak nagyon tetszett az előadás mind stílusában,
mind a téma feldolgozásmódját tekintve.
Összességében elmondhatjuk, hogy rendezvénysorozatunk méltó emléket állított az ’56-os eseményeknek, és tartalmas, színvonalas programokat kínált
községünk lakóinak.
Verseczkyné Sziki Éva
Dózsa György Művelődési Otthon
igazgató
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A mûvelôdési Ház programja
Programajánlat
Október 30. 9-13.00: Bababörze a Csemete Kuckó
szervezésében.
November 2-3.: Ôszi szüneti programok.
November 2.: Budapesti kirándulás – Rejtélyek, Sorsok, MÚMIÁK kiállítás, Mozi.
November 3.: Kézmûves nap a Mûvelôdési Otthonban.
November 2. 18.00: Cirkuszi elôadás.
November 10. 10.00: Márton napi ovis buli.
November 18.: Erzsébet–Katalin bál.
November 27-december 1.: Óvodások Játszóhete.
9.30 és 10.30 órai kezdettel: Három király útra kel…
Fodor Miklós és Barna Balázs zenés játéka.
November 28. 14.00: Nevelési értekezlet a község pedagógusainak.

Rendezvények melyeknek helyet adunk
November 17. 14.00: Nyugdíjasok Baráti Köre: Erzsébet–Katalin bál.
November 24.: „Egészséges szívvel” A Damjanich János
Általános Iskola egészségfejlesztô programsorozatának nyitórendezvénye 10-18 óráig.

Községi rendezvények
November 12.: Szent Márton napi búcsú a Szoborhegyen.

Kiállítás
Október 21-november 6.: Október 23.-i emlékkiállítás
újságcikkekbôl és dokumentumokból.
November 7. 14.00: A Kós Károly Mûvészeti Iskola
pedagógusainak kiállításmegnyitója.
November 26-27.: Postagalamb kiállítás az A-22 Isaszegi Postagalamb Sport Egyesület szervezésében.

Szolgáltatás
November 6. 18.00: KRESZ tanfolyam – megbeszélés
– Homoki és Társa Autósiskola.
november 6. 11.00–13.00: A.S.A (szemétszállítás)
ügyfélfogadás a Mûvelôdési Otthon elôterében.
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
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Adventi rendezvénysorozat
November 26. 15-18.00: Adventi készülôdés – Kézmûves foglalkozások.
December 2. 16.00: A Gaudium Carminis Kamarakórus éves koncertje. A komolyzenei koncerten közremûködnek a Kós Károly Mûvészeti Iskola zenepedagógusai a Klapka György Általános Iskola énekkara
és vendégmûvészek.
December 3. 15–18.00: Adventi készülôdés – Kézmûves
foglalkozások – Mikulásajándék készítés.
December 8. 10.00: Mikulás napi ingyenes elôadás
óvodásoknak.
December 5. 13.15: Az Alma együttes Mikulás napi
ajándék koncertje.
December 10. 15–18.00: Adventi készülôdés – Kézmûves foglalkozások és Magyar Táncház.
December 11–15.: A Mûvelôdési Otthon csoportjainak
évzárói.
December 17. 16.00: Falukarácsony – Táncszínházi
elôadás.
Felhívás
Turizmusfejlesztés Isaszegen
A Dózsa György Mûvelôdési Otthon olyan magánszemélyeket, vállalkozókat, civil szervezeteket keres,
akik szívesen gondolkodnának együtt Isaszegért,
községünk turizmusának kiépítéséért.
Jelentkezéseket a Mûvelôdési Otthon elérhetôségein
várjuk!
Jelentkezési határidô: november 21.
Verseczkyné Sziki Éva
Igazgató
„Egészséges szívvel”
A Damjanich János Általános Iskola egészségfejlesztô
programsorozatának nyitórendezvénye november 24.
10–18 óráig.
A rendezvényen minden korosztály számára nyújtunk programokat:
– szûrôvizsgálatok, tanácsadás
– egészségügyi állapotfelmérés, táplálkozási és életmód tanácsadással
– testzsír- és testvíz mérés
– kiscsoportos önismereti foglalkozások
17.00: Programnyitó elôadás szülôknek, diákoknak
Részletes felvilágosítást a plakátokról kaphatnak.
Palaga Sándorné
programszervezô

Gödöllô Rendôrkapitányság
2100 Gödöllô, Petôfi S. u. 6–10.
Tel.: 06-28/514-645, BM: 30-177
Fax: 06-28/514-655, 30-177

Súlyos motoros baleset Gödöllôn

A balesetben a motort vezetô férfi és hévizgyörki
utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket
szenvedtek.
Október 15-én vasárnap súlyos kimenetelû közeledési baleset történt Gödöllôn. Aszód felôl közeledett egy
Volvo típusú személygépkocsi a kora délutáni órákban a Szabadság út Máriabesnyôi szakaszán, amikor

A baleset körülményeit és okait a Gödöllôi Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya szakértôk
bevonása mellett vizsgálja.
Gödöllô, 2006. október 18.

Vigyázat: becsapnak !

a kocsit vezetô budapesti férfi úgy kezdett elôzésbe,
hogy nem vette észre az ôt már elôzni kezdô csömöri
férfi által vezetett Suzuki GSX-F típusú motorkerékpárt, és azt meglökte. A motor ennek következtében
a Volvo elôtt haladó nógrádsipkei férfi által vezetett
Peugeot Partner típusú kocsinak ütközött.

A csalással, megtévesztéssel bûncselekményt elkövetôk újabb „mesével” próbálkoznak!
2006. október 16-án a délutáni órákban Veresegyházon a Zrínyi utca egyik családi házánál jelent
meg két férfi – magukat a vízmû munkatársainak
kiadva – azzal, hogy pénzvisszatérítést hoztak, mert
kevesebb az ott lakók vízfogyasztása, mint amenynyit korábban befizettek. Persze az általuk hozott
20 000 Ft-ból vissza kellett volna adni, és amíg az
idôs háziasszony a visszajáró pénzt kereste, addig
kifigyelték, hol tartja a megtakarított pénzét, és azt
a figyelmének elterelésével a megfelelô pillanatban el
is lopták. Ezt követôen sietôsen távoztak azzal, hogy
majd postai úton utalják át a többletként befizetett
összeget.
Kérjük Önöket, hogy ismeretlen, magukat hivatalos
személynek, szerelônek vagy közüzem dolgozójának kiadó személyeket, rosszullétre hivatkozó embereket ne engedjenek be lakásukba, amikor egyedül
tartózkodnak otthonukban. Mindig bizalmatlanul,
megfelelô óvatossággal fogadják kéréseiket, fôleg, ha
pénzrôl, napi szokásaikról, illetve egyéb bizalmas információkról van szó. Ne hagyják magukat becsapni, megtéveszteni!
Gödöllô, 2006. október 17.
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Határozatok
a Képviselô-testület 2006. október 24-i
rendkívüli ülésérôl
222/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete – elfogadva
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványát – a 2006.
évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
7 000 013 Ft elkülönített összegbôl 3 000 000 Ft-ot irányoz elô az
intézmények kötelezô eszközbeszerzésére az alábbiak szerint:
Damjanich János Általános Iskola
500 000 Ft
Klapka György Általános Iskola
1 000 000 Ft
Kós Károly Mûvészeti Iskola
400 000 Ft
Bóbita Óvoda
400 000 Ft
Hétszínvirág Óvoda
700 000 Ft
Összesen:
3 000 000 Ft
A Képviselô-testület a kötelezô eszközbeszerzések lebonyolítására
a helyi szabályzatok alapján felkéri a Polgármestert és az Intézményvezetôket.
A Képviselô-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésben gondoskodjék a tartalék fentiek szerinti felosztásáról és terjessze a Képviselô-testület ülésére a soron következô rendelet módosításában.
Határidô: azonnal, átvezetés a soron következô Képviselô-testületi
rendelet módosításakor.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester, Koháry Orsolya igazgató,
Balog Istvánné igazgató, Nagy Júlia igazgató, Tóth Józsefné vezetô óvónô, Skultétiné Pál Judit vezetô óvónô.
223/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a közoktatásról 1993. évi LXXIX. Törvény módosításából adódóan úgy
intézkedik, hogy a Klapka György Általános Iskolának a feladatfinanszírozásban számított heti órakeretét 849 óráról megemeli
24 órával 873 órára. Ehhez többletfinanszírozást nem biztosít. A
fenti rendelkezés 2007. január 31-ig hatályos.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester. Határidô: azonnal.
224/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításából adódóan úgy
intézkedik, hogy a Klapka György Általános Iskolában a finanszírozott órakeretbôl visszavesz 23 órát, tehát 826 órát finanszíroz.
A Képviselô-testület felkéri Hatvani Miklós polgármestert, hogy
az ebbôl adódó megtakarítás összegét (pontos számítások alapján)
a soron következô rendeletmódosítás alkalmával terjessze a Képviselô-testület elé elfogadásra.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester. Határidô: azonnal, a soron
következô rendeletmódosítás.
225/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításából adódóan
úgy intézkedik, hogy a Damjanich János Általános Iskolában a
finanszírozott órakeretbôl visszavesz 23 órát, tehát 811 órát finanszíroz.
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A Képviselô-testület felkéri Hatvani Miklós polgármestert, hogy
az ebbôl adódó megtakarítás összegét (pontos számítások alapján)
a soron következô rendeletmódosítás alkalmával terjessze a Képviselô-testület elé elfogadásra.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester.
Határidô: azonnal, a soron következô rendeletmódosítás.
226/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete egy fô
óvodapedagógus létszámot biztosít a Hétszínvirág Óvodában
2006. november 1-tôl. A Képviselô-testület a bérköltséget maximum 177 000 Ft/hó az óvoda bérmegtakarításának terhére biztosítja.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester. Határidô: azonnal.
227/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata az élelmiszer beszerzés, ezen
belül hús-hentesáru beszerzésére kiírt egyszerû közbeszerzési eljárás gyôztesének Grznár József vállalkozót (2117 Isaszeg, Rákóczi
u. 3.) hirdeti ki.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyôztes pályázóval kösse meg a vállalkozási szerzôdést 2007 január
1-tôl 2007. december 31-ig.
228/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata az élelmiszer beszerzés, ezen
belül kenyér-pékáru beszerzésére kiírt egyszerû közbeszerzési eljárás gyôztesének Fincsi 2000 Kft.-t (2117 Isaszeg, Aulich u. 1.)
hirdeti ki.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyôztes pályázóval kösse meg a vállalkozási szerzôdést 2007 január
1-tôl 2007. december 31-ig.
229/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata az élelmiszer beszerzés, ezen
belül zöldség- gyümölcs beszerzésére kiírt egyszerû közbeszerzési
eljárás gyôztesének Géczy Fruct Kft-t (2100 Gödöllô, Kôrösi Cs. u.
40.) hirdeti ki.
A Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyôztes pályázóval kösse meg a vállalkozási szerzôdést 2007. január
1-tôl 2007. december 31-ig.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester.
Határidô: a szerzôdés megkötésére 2006. december 1.
231/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete nem kívánja módosítani a 158/2006(IX.19) számú Önkormányzati határozatát, és megerôsíti a helyi autóbusz közlekedésre kiírt pályázat gyôztesének a Kerék Kft-t.
A Képviselô-testület felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az
érdekelt pályázókat a döntésrôl.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester. Határidô: Szerzôdéskötésre:
2006. november 15., Szolgáltatás megkezdésére: 2006. december 1.
232/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete elfogadja
az Isaszeg Sportjáért Alapítvány beszámolóját a 2005. szeptember
1-tôl 2006. augusztus 31-ig terjedô idôszakról.

233/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete úgy dönt,
hogy az ISASZEG címû Önkormányzati Tájékoztató fôszerkesztôjének megbízza Szilárdi Lászlót 2007. december 31-ig.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester.
Határidô: 2006. november 10.
234/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
A Képviselô-testület a 267/2005. (VI.21.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselô-testület engedélyezi 2005. július 1-tôl 1 fô teljes munkaidôs iskolavédônô közalkalmazottkénti alkalmazását, határozott idô helyett, határozatlan idôre.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester.
Határidô: 2006. október 31.
235/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testületének a
többször módosított 7/2004. (III.16.) sz., Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletének 44.§ c.) pontja szerint pályázat tartása
nélkül létesít bérleti jogviszonyt az alábbiak szerint:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete
2006. november 01-tôl határozatlan idejû bérleti jogviszonyt létesít a Golden Bridge (Hungary) Kft.-vel. (Bruttó: 186 480 Ft/hó
bérleti díj + rezsi).
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete Liao
Shen Ying Li Kft. kérelmére eltekint a 3 hónap felmondási idôtôl,
amennyiben a Golden Bridge (Hungary) Kft 300 000 Ft kaució díjat befizet szerzôdéskötéssel egyidejûleg Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának.
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezô Golden Bridge (Hungary) Kft.-vel (1152 Budapest, Szentmihályi u.
167–169.) történô bérleti szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal. Felelôs: Hatvani Miklós polgármester.
236/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete Riteczné
Dr. Vámosi Katalin ügyvédet bízza meg – határozatlan idôre – az
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal mûködésével kapcsolatos
ügyvédi tevékenység ellátásával.
Az ügyvédi megbízás havi díja 125 000 Ft + Áfa/hó. Az ügyvédi
megbízás díj fedezetét a 2006.évi költségvetés biztosítja.
A Képviselô-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
mellékletét képezô szerzôdés aláírására.
Határidô: 2006. december 3. a szerzôdés aláírására.
Felelôs: Hatvani Miklós polgármester.
238/2006. (X. 24.) Kt. határozat:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete úgy
dönt, hogy a Hétszínvirág Óvoda bôvítésénél felmerült pótmunkák vizsgálatára 3 fôs ad hoc bizottságot hoz létre az alábbiak
szerint:
Elnök: Farkas István képviselô.
Tagok: Könczöl Gábor és Turányi Lászlóné képviselôk.
Határidô: azonnal. Felelôs: Hatvani Miklós polgármester.

Gépjármû eladók és vásárlók figyelmébe
Tisztelt Adózók!
A gépjárműadóval kapcsolatban ismételten szeretnénk felhívni a
figyelmüket arra, hogy a gépjárművek adókivetése 2004. január
1-től a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala gépjármű nyilvántartásából történik.
Gépjármű-tulajdonosváltozás esetén, ha az érintettek egyike
sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az
adó alanya.
A jogszabálynak ezek a rendelkezései azt jelentik, hogy például
egy 2006. évben bekövetkezett tulajdonosváltozást a felek bármelyike csak 2007. évben jelenti be az Okmányirodán, akkor a 2006.
évben bekövetkező gépjárműeladás ellenére is az eladó fél köteles
2007. december 31-ig a gépjárműadót megfizetni.
2005. január 1-től a gépjárműadót a magánszemély adóalanyok tekintetében a lakcímnyilvántartásban, a nem magánszemély adóalanyoknak (az egyéni vállalkozókat is ideértve) a közlekedési nyilvántartásban szereplő címe szerinti adóhatóságnál kell
majd megfizetni.
Tapasztalataink szerint a gépjármű tulajdonosok körében a
mai napig sem köztudott, hogy a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, mind az eladónak, mind pedig a vevőnek
kizárólag a közlekedési hatóságnál (Okmányiroda) kell bejelenteni,
erről az Adócsoportot a hatósági nyilvántartáson alapuló adókivetésre figyelemmel nem kell értesíteni.
A nyilvántartás esetleges pontatlanságai az Adócsoportnál nem
korrigálhatók, így az ilyen esetekben közvetlenül az Okmányirodához kell fordulni.
Kérjük, amennyiben 2006. évben gépjárművet értékesítettek és az adásvételi szerződést még nem mutatták be az illetékes
okmányirodában (Pécel) ezt 2006. december 31-e előtt feltétlenül
pótolják.
�

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat
Hulladékgazdálkodásról szóló rendelete
az alábbiak szerint módosult:
Isaszegen állandó jelleggel tartózkodó lakos számára:
– 161 Ft/ürítés/60 literes kuka + ÁFA
– 205 Ft/ürítés/120 literes kuka + ÁFA
– 312 Ft/ürítés/240 literes kuka + ÁFA
Az ingatlant idényjelleggel (áprilistól-szeptemberig) használó lakos számára heti egyszeri ürítés díja:
– 106 Ft/ürítés + ÁFA, a hulladék konténerekben gyûjtve (a korábbi 60 literes kukákat 18 ingatlanonként egy 1,1 m3-es konténer helyettesíti).
Az év többi részében az ingatlanról szemétszállítás nem történik.
Amennyiben az ingatlantulajdonos vagy -használó tárolóedény
vagy zsák kihelyezésével utal a közszolgáltatás igénybevételi
szándékára, a fizetési kötelezettség az állandó lakóingatlan tulajdonosára elôírt fizetési kötelezettséggel azonossá válik.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2006.07.15. – 2006.08.18.
közötti időszak eseményeiről.
Születések:
Kanalas Tímea
Kiss Enikő
Makulinszki Zsolt
Oláh Roland
Vidinszki Barbara
Rafael Orsolya
Popa Katalin
Valachi Levente

Benkovics utca 13.
Bartók Béla utca 41.
Jászberényi utca 7.
Pozsonyi utca 2.
Mátyás király u. 118.
Dózsa György utca 19.
Május 1. utca 31.
Kinizsi Pál utca 3/a.

Házaságkötés:
Fancsali Alpár és Balajti Hajnalka
Tolnai Attila és Magyari Mónika Erika
Apágyi Zsolt és Németh Nikoletta
50 év egymás szeretetében:
• Jakus István és Kövesdi Terézia 1956. 08. 11-én
kötöttek házasságot, és az Arany János utca 2.
szám alatt élnek.
• Dudás József és Polgári Veronika 1956. 08. 18-án
kötöttek házasságot, és a Kossuth Lajos utca 60.
szám alatt élnek.
• Deák István Ottó és Havasi Anna 1956. 08. 18-án
kötöttek házasságot, és a Tompa Mihály utca 9.
szám alatt élnek.
• Vigh József és Bodrogi Mária Julianna 1956. 08.
18-án kötöttek házasságot, és a Dózsa György
utca 84. szám alatt élnek.
Halálesetek:
Lázár András (78éves)
Kossuth L. u. 38.
Hársfalvi István (64 éves) Toldi u. 10.
Mózes Lajos (74 éves)
Erdő utca 12.
Fekete Mihályné Holli Erzsébet (82 éves)
Dózsa György u. 53.
Poros Pálné Gruber Erzsébet (78 éves)
Petőfi Sándor utca 31.
Berki Gyula (52 éves)
Belsőmajori u. 61.
Szabó István András (66 éves)
Béke tér 2.
Szilárdi Sándor (57 éves) Mátyás király u. 123.
Tihanyi József (81 éves)
Tompa M. utca 37.
Sziráki József (73 éves)
Klapka utca 47.
Darányi Lajos (55 éves)
Belsőmajori u. 53.
Szabó József (54 éves)
Külterület 5321. hrsz.

Csóry Józsefné
anyakönyvvezető
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Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
November
01.
02.
03.
04–05.
06.
07.
08.
09.
10.
11–12.
13.
14.
15.
16.
17.
18–19.
20.
21.
22.
23.
24.
25–26.
27.
28.
29.
30.

Dr. Kürti Orsolya
Dr. Tordai Gábor
Dr. Eszlári Egon
Dr. Kürti József
Dr. Eszlári Egon
Dr. Kürti József
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Tordai Gábor
Dr. Eszlári Egon
Dr. Tordai Gábor
Dr. Eszlári Egon
Dr. Kürti József
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Tordai Gábor
Dr. Kürti József
Dr. Horváth Anna
Dr. Eszlári Egon
Dr. Kürti József
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Tordai Gábor
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Eszlári Egon
Dr. Eszlári Egon
Dr. Kürti József
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Tordai Gábor

December
01.
02–03.

Dr. Tordai Gábor
Dr. Kürti Orsolya

Dr. Eszlári Egon: Isaszeg, Hunyadi u. 19.
Telefon: 493-288, Mobil: 06-20/958-8639
Dr Horváth Anna: Isaszeg, Botond u. 7.
Telefon: 493-250, Mobil: 06-30/591-7086
Dr. Tordai Gábor: Isaszeg, Aulich u. 3.
Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Isaszeg, Csata u. 2. Tel.: 495-238
Dr. Kürti Orsolya: Isaszeg, Csata u. 2. Tel.: 495-238
EZÜSTKEHELY Patika páros héten 8-12-ig ügyelet
LIGET Patika páratlan héten 8-12-ig ügyelet.
A hétközi ügyelet 1530-tól kezdõdik, péntekenként pedig 1200-tõl. Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes
rendelõjében 1630-1730-ig.
A mentõk ingyenes hívószáma : 104
Mobiltelefonról való hívás esetén : 28-420-844

