
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VII. évfolyam, 4. szám • 2008. április

Már az ünnep előtti este elkezdődött a Művelődési Otthon szervezésében az Isaszegi Tör-
ténelmi Napok rendezvénysorozata. Március 15-én délelőtt igazi rügyet bontó, szép idő-
ben ünnepeltük az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetét a Szoborhegyen. 

Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke ünnepi beszédében többek között 
rámutatott:

 „Szabadság nélkül vak marad a nemzeti összefogás, nem-
zeti összefogás nélkül erőtlen marad a szabadság. (…)

Ma szinte minden nap kiáll elénk egyik vagy másik pártból 
valaki, aki azt harsogja: új reformkorban élünk. Felemlegeti a 
régi nagyokat, de szavai üresen csengenek, mert hiányzik belőle 
a valódi karakter, a valódi történelemformáló alkat, a nemes 
szándék. (…) Zászlólobogtatással, vekkercsörgetéssel vagy a 
reform szó imamalomként való ismételgetésével még soha senki 
nem ért el valódi eredményt. (…)

Mert 1848 tanulsága az, hogy egy kis nemzet is lehet erős, 
ha tagjai összefognak. De az is ugyanilyen tanulság, hogy az 
összefogás csak akkor ér el eredményt, ha annak az egész nem-
zetet szolgáló célja van. (…) 1848 hőseit nemcsak a közös el-
lenség volt képes egymás mellé állítani, hanem az a történelmi 
felismerés, mi áll Magyarország érdekében, mi szolgálja a fej-
lődést, és azt milyen módon lehet valóságra váltani.

 (…) vissza kellene térni a tiszta forráshoz. Úgy vélem: a 
más vélemény meghallgatása, megfontolása, majd az eltérő 
álláspontok kulturált ütköztetése olyan egyszerű lépések sora, 
amelynek megtétele ma mégis oly nehéznek és távolinak tűnik. 
(…) Ma sem áll más út előttünk, mint a közös, össznemzeti 
célok megtalálása, szolgálata.”

Az ünnepi műsort követően községünk vezetői, az in-
tézmények, egyesületek, pártok, társadalmi szervezetek, 
magánszemélyek elhelyezték az emlékezés és kegyelet vi-
rágait a Honvéd emlékmű talapzatánál.

Sz. Opre Mária

Szabadságunk ünnepén
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A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. 
Felelôs szerkesztô: Szilárdi László.  

Szerkesztô munkatárs: Dr. Székelyné Opre Mária.  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. • tel.: 28/583-101 
e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 

A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata. 
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

Hirdetésfelvétel: szekely.opremaria@gmail.com
minden hónap 20-áig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata pályázatot 

hirdet isaszegi székhelyű civil szervezetek  
(egyesületek, alapítványok) támogatására.

Megpályázható teljes keretösszeg: 1 500 000 Ft.

A pályázatokat pályázati adatlapon kell benyújtani, mely 
letölthető a www.isaszeg.hu honlapról, vagy személyesen 
átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján 
vagy a titkárságon. 

Határidők:
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 14. 

(hétfő) 9.00 óra.
A pályázatokat az Ügyrendi és Kommunikációs Bizott-

ság bontja fel és tárgyalja meg előzetesen, majd tesz javas-
latot a Képviselő-testületnek az elbírálásra. 

Egyebek: 
A pályázatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán kell leadni Ecseriné Grznár Editnél. Cím: 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat civil szervezetek támo-
gatására”.

A pályázatról bővebb információ kérhető Szilárdi Lász-
ló bizottsági elnöktől a 70/387-2696-os telefonszámon.

A támogatásokat a szervezetek kötelesek a 2008. évben 
felhasználni, a megkapott összeggel és a számlák másolatá-
val a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában elszámolni.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata pályázatot 
hirdet nyári szabadidős programok támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a résztvevők számát, életkorát,
– a táborozás időpontját,
– a táborozás helyét,
– a táborozás időtartamát,
– csoportok esetében azok számát,
– a táborozás 1 fő/nap költségét,
– rövid leírást a programról, annak teljes költségét és a 

költségviselés arányait,
– a megpályázott összeget.

Határidők:
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 10. 

(csütörtök) 10.00 óra.
A pályázatokat az Oktatási, Művelődési és Sport Bizott-

ság bontja és tárgyalja meg előzetesen, és tesz javaslatot a 
Képviselő-testületnek az elbírálásra. 

Egyebek: 
A pályázatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán kell leadni Ecseriné Grznár Editnél. Cím: 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat nyári szabadidős prog-
ram támogatására”

�

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
Határozatot hozott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
arról, hogy továbbra is mozgósítja a nyolcadik osztály el-
végzésére azokat az embereket, akik úgy érzik, szükségük 
van a tanulásra, hasznát veszik annak. Személyesen és le-
vél által újra felkeresik azokat a felnőtteket, akiknek még 
nincs nyolc általános iskolai végzettségük, hogy végezzék 
el azt. Reméljük a meglévő osztályhoz idén is csatlakoznak 
néhányan.

Mint kiderült, az idén még annyi pénz sem áll rendel-
kezésünkre, mint tavaly, mégis a 2008. év munkatervének 
részét képezi az idei romanap megtartása is, melyet június 
hónapban tervezünk megvalósítani.

Nem feledkezünk meg a választásunk évében tervezett 
céljainkról sem, miszerint szükséges lenne a Postánál il-
letve a Művelődési Otthonnál zebra felfestése, és az ESE-ig 
vezető földút szilárd burkolattal való ellátása. Ennek ér-
dekében felkeressük a polgármester urat illetve az ezzel a 
témával foglalkozó bizottságokat.

A Damjanich János Általános Iskolában alkalmaznak 
a cigány származású gyerekek mellett egy úgynevezett 
pedagógiai asszisztenst, aki segít a gyerekeknek és vala-
melyest a tanároknak is abban, hogy kezelhetőbbek legye-
nek a cigány gyerekek. Az óvodában is szerencsés lenne 
egy ilyen lehetőség, mert az óvodás korú gyerekek sokszor 
talán azért vannak lemaradásban társaiktól, mert nem 
mindegyik érti a magyar beszédet tökéletesen. A rájuk bí-
zott feladatot éppen ezért késve vagy nem jól oldják meg, a 
kudarcokat megélve pedig nem szívesen mennek óvodába. 
Gyermekeink érdekében reméljük, próbálkozásunk sikerrel 
jár. Isaszeg Nagyközség Önkormányzata hivatalos levél-
ben közölte, hogy 2008-ban sincs módja annak, hogy a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot az idei költségvetési 
évben külön támogassa.

Váradi Attiláné CKÖ képviselő

A 2007. december 19-én elfogadott kormányrendelet értelmé-
ben összességében nőhet a kisebbségi önkormányzatok költség-
vetési támogatása. Az általános működési támogatást ezentúl 
is automatikusan megkapják (75%), ezen felül pályázhatnak 
a kiegészítő támogatásra (25%), ha kisebbségi közösségi érdek-
védelmi, oktatási, kulturális, illetve esélyegyenlőségi feladato-
kat vállalnak és teljesítnek. A jobb színvonalú pályázatokkal 
a 2007. évinél magasabb összeget is el lehet nyerni. 

A támogatás összegéről a Miniszterelnöki Hivatal kisebbsé-
gi főosztályának öt tagból álló költségvetési bizottsága április 
15-ig dönt. A támogatást két egyenlő részletben május 15-ig 
illetve augusztus 15-ig kapják meg az érintettek. (A szerk.)
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A Képviselő-testület tudomásul vette a Gödöllői Többcé-
lú Kistérségi Társulás szakmai beszámolóját, elfogadta a 
Rendőrség, a Polgárőrség Bűnmegelőző és Önvédelmi Egye-
sület és a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár beszámolóját 
a 2007. évi tevékenységéről.
•	 Miután	 önkormányzati	 fenntartásba	 került,	 a	 Dózsa	

György Művelődési Otthonhoz csatolja a Testület a Fa-
lumúzeumot. 

•	 Az	 elmúlt	 évhez	 hasonlóan	 idén	 is	 támogatja	 a	 Tes-
tület az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyező Klub-
ját 200 000 Ft, az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körét 
200 000 Ft, az Isaszegi Nyugdíjas Vasutasok Szak-
szervezetét 50 000 Ft, a Mozgássérültek Ceglédi Ön-
álló Egyesületét 50 000 Ft, a Születés Hete Közhasznú 
Egyesületet 50 000 Ft összeggel.

•	 Turányi	 Lászlóné	 és	 Könczöl	 Gábor	 önkormányza-
ti képviselők 2008. március havi tiszteletdíjukról 
(143 450 Ft/fő) lemondtak a Damjanich János Álta-
lános Iskola és a Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmények által meg-
rendezésre kerülő Diák Sport Napi rendezvény javára. 
35 860 Ft-tal a Nyugdíjasok Önsegélyező Klubjának, 
a Nyugdíjasok Baráti Körének, a Polgárőrségnek és az 
Isaszegi Népi Hagyományőrző Alapítványnak a támo-
gatására is sor kerül.

•	 Gázfogadó	 állomás	 telepítésére	 kerül	 sor	 a	 Templom	
utca 397 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú 
területen. A Testület a telepítendő berendezés földalatti 
típusát és kizárólag csökkentett zajszintű berendezés 
elhelyezését fogadja el. A Testület a gázvezeték-fektetés 
során aszfaltbontással érintett útszakaszon teljes szé-
lességű útburkolati helyreállítást köt ki a TIGÁZ Zrt. 
felé, a Madách utcában a félpályás útburkolat helyre-
állítását elfogadja a felbontott szakaszon. 

•	 Elvetette	a	testület	a	Damjanich	János	Általános	Iskola	
és Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény összevonását. Figyelembe 
vette a döntést előkészítő munkacsoport véleményét a 
további működtetéssel kapcsolatosan. Kötelezte az in-
tézményvezetőket az általuk kidolgozott munkáltatói 
intézkedések és pénzügyi megtakarítások betartására.

•	 A		Bóbita	Óvodában	öt,	a	Hétszínvirág	Óvodában	nyolc	
óvodai csoport indítását engedélyezi a Testület. A Dam-
janich János Általános Iskolában és a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ményben ebben a tanévben is két-két első osztály in-
dítását tervezi. Utasítja az általános iskolák igazgatóit, 
hogy a tankötelesek beiratkozásakor és az első osztá-
lyok szervezésekor tartsák be a vonatkozó törvényeket, 
szabályokat. Meghatározták a beiratkozások időpont-
ját és módosították a beiskolázási körzethatárokat – a 
közös beiskolázási terület megszüntetésével – a követ-
kezőképpen:

 Damjanich János Általános Iskola körzete: 
 Ady Endre utca, Alkotás utca, Bartók Béla utca, Batthy-

ány Lajos utca, Belsőmajori utca, Benkovics utca, Ber-

csényi utca, Buda utca, Csata utca, Csillag utca, Dam-
janich utca, Erdő utca, Erkel Ferenc utca, Görgey utca, 
Hajnal utca, Jászberényi utca, Jókai utca, Kertész utca, 
Klapka utca, Madách Imre utca, Magyar utca, Mar-
csányi utca, Nap utca, Part utca, Rákóczi utca, Roham 
utca, Sápi utca, Széchenyi utca, Táncsics Mihály utca, 
Templom utca, Vágóhíd utca, Zrínyi utca, Buda útvégi 
házak, Öreghegy 3000 hrsz., Szentgyörgypuszta, Hora-
csektanya, Kodály Zoltán utca, Kossuth Lajos utca 1-től 
11-ig, Kossuth Lajos utca 2-től 18-ig, Hóvirág utca, 
Tavaszmező utca, Béke tér, Petőfi Sándor utca, Nádor 
utca, Harsányi Bálint utca, Szent László utca 1–35., Ár-
pád utca 50–56., Béke utca 37–79., Mátyás király utca 
1–59., Március 15. utca 42–84., Április 6. utca 46–90.

 Klapka György Általános Iskola és AMI körzete: 
 Akácfa utca, Alkotmány utca, Aradi utca, Aulich utca, 

Bacsó Béla utca, Báthori utca, Bem utca, Botond utca, 
Csen ge ri utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó István 
utca, Esze Tamás utca, Felsőerdősor utca 28-ig, Feny-
ves utca, Gárdonyi Géza utca, Hétvezér utca, Hold utca, 
Hősök utca, Hunyadi utca, Jegenye utca, József Atti-
la utca, Kassai utca, Kinizsi Pál utca, Kolozsvári utca, 
Kossuth Lajos utca 11-től, Kossuth Lajos utca 18-tól, 
Kölcsey tér, Liget utca, Liget tér, Martinovics utca, Má-
tyás király utca 88-tól, Mátyás király utca 113-től, 
Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond utca, Nagy 
Sándor utca, Nagyváradi utca, Nyár utca, Orgona utca, 
Pozsonyi utca, Gyöngyvirág utca, Rét utca, Rózsa utca, 
Szent István utca, Temesvári utca, Thököly utca, Tó 
utca, Toldi Miklós utca, Tompa Mihály utca, Tóth Ár-
pád utca, Tölgyfa utca, Vadász utca, Virág utca, Vörös-
marty utca, Wesselényi utca, Fácántelep, Ilkamajor, Liszt 
Ferenc köz, Külterület 0175 hrsz., MÁV vasútállomás, 
Ürgemajor, Vasúti őrházak, Dózsa György utca, Má-
jus 1. utca, Szent László utca 37–73, Árpád utca 2–48., 
Béke utca 1–35., Mátyás király utca 61–111., Március 
15. utca 2–40., Április 6. utca 2–46., Alsóerdősor utca, 
Szent Imre utca, Arany János utca, Rákos utca.
  Szilárdi László, 

az Ügyrendi-és Kommunikációs Bizottság elnöke

TÁjéKOZTATó
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat márciusi képviselő-testületi üléseiről

a ZoLa-Tech Kft.
teljeskörû nyomdai szolgáltatással áll rendelkezésre:

Tipográfiai Tervezés  
(logó-, arculat-, laptervezés, stb.), 

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: 20/253-4073 • Fax: 28/493-547
e-mail: nyomda@zolatech.hu
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HIRDETMéNY
Ezúton értesítjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az Önkormányzat 2008. évben  

az alábbiakban felsorolt ingatlanokat kívánja értékesíteni, hasznosítani.

Értékesítendők a Belsőmajori utca feletti építési telkek az alábbiak szerint: 4039/93; 98; 101; 119; 120; 126; 137; 140; 
141; 142; 143; 144; 145 és 146 helyrajzi számú ingatlanok vételára bruttó 7 200 000 Ft. A 4039/7; 41; 42; 68; 83; 96 
és 147 helyrajzi számú ingatlanok vételára bruttó 8 000 000 Ft.

Értékesítendő ingatlanok Isaszeg külterületén:
Helyrajzi szám Művelési ág Terület m2 Bruttó vételár 
015/66 kivett 7511 m2 22 500 000 Ft iparterület
015/67 kivett 6010 m2 18 000 000 Ft iparterület

A Képviselő-testület – az ún. „3000 volt zártkerti” - az Öreghegyen lévő, alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kívánja 
értékesíteni: 
Helyrajzi szám Művelési ág Terület m2 Eladási ár Ft/m2

3002 Kert 529 245 000 Ft 580 Ft/m2

3003 Kert 291 135 000 Ft 580 Ft/m2

3004 Kert 299 140 000 Ft 580 Ft/m2 
3005 Kert 194 90 000 Ft 580 Ft/m2

3010 Kert 317 147 000 Ft 580 Ft/m2

3012 Kert 424 200 000 Ft 580 Ft/m2

3035 Kert 669 310 000 Ft 580 Ft/m2

3062 Kert 230 100 000 Ft 580 Ft/m2

3081 Kert 691 321 000 Ft 580 Ft/m2

3122 Szántó 1741 1 000 000 Ft 580 Ft/m2

3123 Szántó 3050 1 770 000 Ft 580 Ft/m2

3127 Szántó 2795 1 621 000 Ft 580 Ft/m2

3149 Szántó 6719 4 000 000 Ft 580 Ft/m2

3154 Kert 482 224 000 Ft 580 Ft/m2

3156 Szőlő 1021 592 000 Ft 580 Ft/m2

3161 Szántó 1600 1 000 000 Ft 580 Ft/m2

3187 Szántó 640 260 000 Ft 580 Ft/m2

3198/2 Szőlő 2090 1 200 000 Ft 580 Ft/m2

3211 Szántó 2093 1 200 000 Ft 580 Ft/m2

3212 Szántó 2133 1 200 000 Ft 580 Ft/m2

3222 Szántó, szőlő 1309 531 000 Ft 580 Ft/m2

3224 Kert 997 405 000 Ft 580 Ft/m2

3237 Kert, szőlő 1302 750 000 Ft 580 Ft/m2

3241 Kert, erdő 1302 750 000 Ft 580 Ft/m2

3243 Kert 1302 750 000 Ft 580 Ft/m2

3253 Kert, erdő 1946 903 000 Ft 580 Ft/m2

3393 Szántó, erdő 2492 2 000 000 Ft 580 Ft/m2

3395 Szőlő 1298 903 000 Ft 580 Ft/m2

3401 Kert 550 255 000 Ft 580 Ft/m2

3411 Kert 719 417 000 Ft 580 Ft/m2

3414 Kert 504 234 000 Ft 580 Ft/m2

3415 Kert 424 200 000 Ft 580 Ft/m2

3418 Kert 403 234 000 Ft 580 Ft/m2

3419 Kert 399 185 000 Ft 580 Ft/m2

3481 Kert 173 100 000 Ft 580 Ft/m2

3602 Kert, árok 1284 745 000 Ft 580 Ft/m2

3649 Szántó 2363 1 370 000 Ft 580 Ft/m2

3708 Szántó 2539 1 473 000 Ft 580 Ft/m2

3709 Kert 719 417 000 Ft 580 Ft/m2

3710 Kert 1111 644 000 Ft 580 Ft/m2

3001 Erdő 464 215 000 Ft 580 Ft/m2

3013 Kert 424 200 000 Ft 580 Ft/m2

3394/2 Szántó 1597 1 200 000 Ft 580 Ft/m2

3684/1 Kert 740 429 000 Ft 580 Ft/m2
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Értékesítésre kerülnek az alábbi belterületi ingatlanok, az alábbi bruttó áron:
Helyrajzi szám Terület (m2) Eladási ár Cím
951 259 5 853 000 Ft Kölcsey téri büfé
1098/10  1077 10 000 000 Ft Aulich utca (régi piactér)
4015/4 5 ha 9944 m2 117 000 000 Ft Wellness előtti terület

A Képviselő-testület vételi szándék esetén külön értékbecslés alapján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat:
Helyrajzi szám Terület (m2) Cím
461/3 1355 Rákóczi utca 75.
461/4 1069 Rákóczi utcai csempebolt

Isaszeg területén az alábbi ingatlanok kerülnek hasznosításra (a hasznosítás a terület művelési ágára tekintettel kaszálás):
Helyrajzi szám  Művelési ág Terület  Hasznosítási ár Ft/év
02/8 Dányi út bal oldalán Szántó 5 5 ha 6948 m2 63 867 Ft 
 lévő terület Legelő 5   
02/7 Dányi út bal oldalán,  
 agárpálya előtti terület Szántó 5 2 ha 1668 m2 26 204 Ft
Isaszeg külterületén a 0170/19 hrsz. 2 ha 2329 m2 nagyságú szántó 5 és legelő 5 művelési ágú ingatlan hasznosítását 
támogatja a Képviselő-testület a Település Szerkezeti Tervben meghatározott célra. Jelenleg általános mezőgazdasági te-
rület (Má-á), rendezési terv készítése után külterületi, falusias lakóterület (Lf-5). Az ingatlan minimum hasznosítási ára: 
bruttó 21 706 Ft/hó.

A Képviselő-testület továbbra is fenntartja az alábbi ingatlanokat közintézmények céljára (óvoda, orvosi rendelő). Ilyen haszno-
sítási szándék esetén, az ingatlanok külön értékbecslés elkészítése után értékesíthetők.
Helyrajzi szám Terület (m2) Cím
3831 1083 Március 15. utca
3832 1074 Március 15. utca
3872 540 Március 15. utca
3873 546 Március 15. utca
3926 546 Április 6. utca
3927 540 Április 6. utca

Az ingatlanokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet dr. Tahon Róbert megbízott jegyzőnél a 70/372-5738-as, és Balázs 
Istvánnénál a 28/583-121-es, vagy a 20/426-9980-as telefonszámokon.

Tisztelt Adózók! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábban felmerült igényeknek megfele-
lően a helyi adók bevallására szolgáló nyomtatványok legkésőbb ápri-
lis végétől a www.isaszeg.hu honlapon is elérhetőek lesznek. Ebben az 
évben a korábbi évek gyakorlatától eltérően az iparűzési adóbevallási 
nyomtatványokat nem postázzuk névre szólóan. Kérjük, szíveskedje-
nek azt a honlapról letölteni. Amennyiben nem áll módjukban a letöltés, 
a nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodájában. A benyújtásra továbbra is csak nyomtatott formában van 
lehetőség.

Csák Alajosné, az adócsoport vezetője

�

Pelenkafutár!
Nadrágpelenkák már 31 Ft/db-tól. Popsitörlôkendôk 299 Ft-tól!

A pelenka házhoz jön. A kiszállítás ingyenes! Kérje részletes árlistánkat!
e-mail: benbabykft@freemail.hu • tel.: 30/832-6930

Ben Baby Kft. 2114 Valkó, Isaszegi út 23/c
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Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítá-
sa során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 
28/2004. (X. 21.) számú rendelete értelmében és a 66–67.
sz. Kt. határozat alapján versenyeztetési felhívást tesz köz-
zé az Isaszeg belterületén található 461/4 helyrajzi számú 
ingatlan értékesítésre.

 A vErsENyEzTETésI EljÁrÁs részlETEI:

A kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rá-

kóczi u. 45. Tel: 28/583-100. Telefax: 28/583-118 E-mail: 
hivatal@isaszeg.hu

A pályázati eljárás tárgya, célja, jellege:
A 461/4 helyrajzi számú ingatlan értékesítése verse-

nyeztetési eljárás keretében.

A pályázati eljárás tárgyaként az értékesítésre 
szánt vagyon megjelölése, értéke:

Isaszeg belterületén fekvő 1069 m2-es ingatlan, hely-
rajzi szám: 461/4. Az önkormányzat vagyonhasznosítási 
koncepciója alapján az ingatlan értéke: 30 842 400 Ft.

Az értékesítés, hasznosítás feltételei:
Az önkormányzat nem kívánja az ingatlant értékesíteni 

a vagyonhasznosítási koncepcióban szereplő – értékbecslés 
szerinti ár alatt. A település arculatával összhangban kell 
lennie az ingatlan hasznosításának. A hasznosítás során a 
települési alapellátás egyes egyeztetett elemeit, mint funk-
ciót biztosítani kell a fejlesztésben.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és határ-
ideje:

Az ajánlatokat zárt, cégfelirat nélküli borítékban 1 pél-
dányban, hivatalos cégszerű aláírással, az adott pályázat-
ra utaló jelzéssel („Ajánlat Isaszeg belterület 461/4 helyraj-
zi  számú ingatlan megvásárlására” felirattal) személyesen, 
postán, meghatalmazottja útján nyújthatja be. Az ajánlat 
minden oldalát kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Isaszeg Nagyközség 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rá-
kóczi u. 45., titkárság.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: Az ISASZeg ön-
kormányzati tájékoztatóban való megjelenést követő 15. 
nap, tehát 2008. április 22. 10.00 óra.

Az ajánlatnak tartalmazni kell a pályázó nyilatko-
zatát:
a.) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
b.) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
c.) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
d.) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

A pályázatokat Isaszeg Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonának ér-
tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyezte-

tési szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) számú rendelete 
alapján kell elkészíteni. A rendelet megtekinthető és átve-
hető a Polgármesteri Hivatalban.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlatot a vevőnek az ajánlattételi határidőt követő 

60 napig fenn kell tartania.

A pályázati eljárással kapcsolatos információt szol-
gáltató neve, címe, telefonszáma:

Padányi József Építésügyi és Beruházási Osztály-
vezető, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., 10. szoba. Telefon: 
70/376-5127.

Az ajánlatok felbontásának, az eredményhirdetés-
nek helye, ideje:

Isaszeg Nagyközség Polgármesteri Hivatal Nagyterme, 
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 

Felbontás: 2008. április 22. 11.00 óra. Eredmény hirde-
tése: 2008. április 24.

A benyújtott ajánlatok elbírálása:
Tárgyalás nélkül az összességében legelőnyösebb aján-

latot tevő pályázó nyer. 

A szerződéskötés határnapja:
2008. május 31.

A pályázati biztosíték megjelölése, rendelkezésre bo-
csátás határideje és módja:

A pályázati biztosíték összege 500 000 Ft, mely összeg-
nek az ajánlattételi határidő leteltéig be kell érkeznie a Pol-
gármesteri Hivatal pénztárába.

A nyertes ajánlatot tevő pályázó részére a fenti pályázati 
biztosíték összege az ingatlan vételárába beszámításra kerül, 
a többi pályázó számára az összeg visszafizetésre kerül.

Nem jár vissza a biztosíték ha:
– a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt az 

ajánlatát visszavonta,
– a pályázó az ajánlat benyújtását követően, de az ered-

ményhirdetést megelőzően vonta vissza az ajánlatát,
– a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázónak 

felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból 
hiúsult meg.

A pályázó adatainak megjelenésére történő felhívást:
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhívja a pályázók figyelmét, hogy adatai előterjesztés for-
májában nyilvánosságra kerülhetnek, de zárt ülésen kerül-
nek megtárgyalásra.

Fizetési feltételek:
Az ingatlan-adásvételi szerződés megkötését követő 8 

napon belül – az ingatlan megvásárlására legmagasabb ár-
ajánlatot tevő vállalkozó – megfizeti a vételárat az önkor-
mányzat bankszámlaszámára.

Hatvani Miklós, polgármester

Versenyeztetési felhívás ingatlan értékesítésére
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Isaszegen is győztek az IGENEK
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása alapján:  
1. számú kérdés: „egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást 

követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?” A népszavazásban résztvevők 82%-a igennel, 14%-a nemmel 
szavazott, a szavazatok 4%-a érvénytelen volt.

2. számú kérdés: „egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást  követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” A népszavazásban résztvevők 82%-a igennel, 16%-a 
nemmel szavazott, a szavazatok 2%-a volt érvénytelen.

3. számú kérdés: „egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen 
képzési hozzájárulást fizetniük?” A népszavazásban résztvevők 83%-a igennel, 15%-a nemmel szavazott, a szavazatok 
2%-a érvénytelen volt.

Szavazókör  
sorszám

Választásra
jogosult fő

Megjelent
választó

1. számú kérdés
Igen     Nem

2. számú kérdés
Igen     Nem

3. számú kérdés
Igen      Nem

Megjelenési
arány %

1. 950 452 402        47 389        61 392        56 47%

2. 730 361 305        56 307        54 299        59 49%

3. 984 443 385        51 369        68  373        66 45%

4. 732 357 318        35 311        42 310        44 48%

5. 1021 418 361        50 358        57 359        56 40%

6. 863 479 392        83 376        98 397        80 55%

7. 847 415 341        69 337        74 330        78 49%

8. 886 402 327        73 319        81 324        77 45%

9. 938 440 359        77 346        90  353        83 47%

10. 526 237 209        25 204        30 205        29 45%

Összesen 8477 4004 3309      566 3316      655 3342      628 47%

Pályázati felhívás
az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Tv. alapján  

Isaszeg Nagyközség közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás  
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátás tárgyában 

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállí-
tásról szóló 2004. évi XXXIII. Tv. rendelkezései alapján Isaszeg Nagyközség közigazgatási területén végzendő közúti sze-
mélyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. évi törvény által meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy a szolgál-
tatást legalább a jelenleg érvényes menetrendnek és legalább a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő járműpark (pl. moz-
gásukban korlátozott személyek utazásának biztosítása) és szolgáltatás színvonalán biztosítja.

A részletes pályázati kiírás 300 000 Ft ellenében vehető át, amit a vesztes pályázók visszakapnak, a győztes által 
befizetett összeg a kiírónál marad. A letéti díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni vagy egyszámlájára át-
utalni. 

A kiírás Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának titkárságán, a 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
szám alatt hétfőtől csütörtökig 8–16 óra, pénteken 8–12 óra között vehető át a befizetést igazoló okiratok ellenében. 

Az ajánlattétel határideje: 2008. május 31. 10 óra, pályázatbontás aznap 11 órakor.
Az elbírálás módja: a pályázat kiírója előminősítéssel nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében leg-

előnyösebb ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja. 
Az elbírálás szempontjai megtalálhatóak a „részletes pályázati felhívás”-ban.
Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2008. június 20.
A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2008. június 30.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. szeptember 1.
A szerződés időtartama: 5 év.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beérkező ajánlatok felbontásával, az elbírálás előkészítésével és azzal, 

hogy a legjobb ajánlatot terjessze a testület 2008. júniusi ülése elé.
A szerzôdéskötés határideje: 2008. június 30.

Hatvani Miklós, polgármester
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Altináj 2008
 

A kőbányai Harmat Általános Iskola 2007 őszén országos 
versenyt hirdetett Kiss Attila Altináj című regénye kapcsán. 
A regény a hét magyar törzsről szól, ezért fontosnak tar-
tottam megismertetését az olvasni szerető, érdeklődő ta-
nítványaimmal. Osztályomból három tanulóval az első tíz 
jelentkező között voltunk, így az írótól megkaptuk regé-
nye dedikált példányát. Elkezdődött a szorgos munka. Elő-
zetes feladat egy könyvborító készítése volt, amiben nagy 
segítségünkre volt Koháry Orsolya igazgatónő. 2008. feb-
ruár 21-én került sor a versenyre 79 csapat részvételével. 
Nagyon izgultunk. Az első fordulóban feladatlapokat töl-
töttek ki a csapatok. Csak 16 csapat juthatott tovább. Jól 
kellett ismerniük a regényt, az író életét és munkásságát, 
a magyarok őseit, szokásaikat, kultúrájukat, a rovásírást. 
Kiválóan teljesítettek gyermekeink, az ötödik helyet szerez-
ték	meg.	Óriási	öröm	ez,	hiszen	olyan	 iskolákkal	mérték	
össze tudásukat, mint az ELTE gyakorló iskolája, 6 és 8 
osztályos tagozatos gimnáziumok, egyházi iskolák. A ro-
vásírás magas szintű tudásáért különdíjat kaptak. Csak 
ők írtak csapatdalt, ezt a tévé is rögzítette. Diákjaink igen 
népszerűek voltak, felkészültségükkel és kedvességükkel 

elvarázsolták az ott lévőket. A versenyre a Damjanich Já-
nos Általános Iskola 6.a osztályából három fős csapat je-
lentkezett: Hrustinszki Noémi, Sárvári Natália és Szamosi 
gábor. Köszönöm Csekéné Valkony Andrea kolléganőmnek a 
segítségét. Méltán lehetünk büszkék a gyerekekre, hiszen 
egy rangos versenyen öregbítették Isaszeg és a Damjanich 
János Általános Iskola hírnevét.

Kelemen-Csikiné Feigel Zsuzsanna, felkészítő tanár

Újra itt a nagy csapat!
Immár hagyománynak számít iskolánkban, a Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményben a Pest megyei német nyelvi tanulmányi ver-
seny megrendezése. Március 26-án tizenhatodik alkalom-
mal mérték össze tudásukat a diákok.

Örömömre szolgál, hogy évről évre nagyobb az érdek-
lődés. Ebben a tanévben 152 Pest megyei tanuló vett részt a 
versenyen, amelynek három írásbeli fordulója előzte meg a 
szóbeli megmérettetést. Vendégeink – elmondásuk szerint 
– szívesen jönnek hozzánk, hiszen sok diák, nevelő, szü-
lő szinte ismerősként érkezik, mivel versenyzőként vagy 
kísérőként már az előző években többször látogatott isko-
lánkba. Így a hangulat családias és közvetlen, boldogan 
üdvözöljük a visszatérőket, s szívesen fogadjuk az újakat.

A verseny 9 órakor kezdődött, amelyet Balog Istvánné, 
iskolánk igazgatónője nyitott meg. Ezután dr. Tahon Róbert 
megbízott jegyző köszöntötte a jelenlévőket, majd Kurunczi 
Imréné üdvözlése után vidám műsor következett. A 4.b osz-
tályos tanulók két jelenetet adtak elő, Farkas Bence (5.a) me-
sét mondott, Farkas Zsófia (3.a) pedig énekkel, mondókával 
színesítette a programot. A verseny izgalomban, de kelle-
mesen folyt. A tanulók alapos ismeretekről, biztos tudásról 
adtak számot. A zsűritagoknak nehéz dolguk volt, hiszen 
nem egyszerű feladat a jók közül kiválasztani a legjobba-
kat. Ám azok a tanulók sem voltak elkeseredve, akik nem 
jutottak a helyezettek közé, hiszen tudták, mindannyian 
nyertesek, mert megadatott nekik a nyelv szeretete, a szor-
galom, a kitartás, amelyek segítségével mélyíteni, bővíteni 
tudják ismereteiket. A verseny négy fordulója során gyara-
pították tudásukat, rengeteg új információhoz jutottak.

Jó érzés volt látni a megmérettetés után a sok vidám, 
boldog diákot. Búcsúzáskor tudtuk mindannyian, jövőre 
újra találkozunk.

Kurunczi Imréné, nyelvi munkaközösség vezető

HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

„Sm”,  „A1”, „A”, „B” kategóriákban indít tanfolyamot

Április 17-én (csütörtökön), valamint május 15-én és június 12-én

a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.) 

17.00 órai kezdettel! 
ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint

www.bagband.hu

T

Az Bag Band Bt.  AKKREDITÁLT

Nyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245

Meghívó
Az Isaszegi Katolikus Színjátszó Kör szeretettel meghívja  
Önt és kedves családját lakner Artúr: édes mostoha  

című kétfelvonásos darabjának jótékonysági előadására.
Időpont: 2008. április 26. (szombat) 18.30 óra.

Helyszín: Isaszeg, Dózsa György Művelődési Ház.
Belépődíj nincs. Önkéntes adományokat szívesen foga-
dunk, melyet a Falumúzeum fenntartására fordítunk.
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Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban és általános iskolákban a beíratás idő-
pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

ÓvodAI bEírATÁs A 2008/2009-Es NEvElésI évrE: 2008. április 24–25. 
A Bóbita és a Hétszínvirág Óvodákban ezeken a napokon 8.00–18.00 óra között fogadják a kedves szülőket.

Óvodai	 felvételre	 jelentkezhet	 Isaszegen	minden	kisgyermek,	aki	2008.	október	1-ig	betölti	a	harmadik	életévét.	Azon	
gyermekek, akik 2008. október 1. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményekben, 
és óvodai felvételükről a 2008/2009. nevelési évben, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az 
óvoda vezetője.

Kötelező azon kisgyermek beíratása, akik 2001.  július  1. és 2002. május  31. között születtek, az ötödik életévüket 
betöltik, majd a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órát kötelesek óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alap-
ján. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője az óvodában kialakított hagyományos módon, írásban tájékoztatja az érintett 
szülőket.

ÁlTAlÁNos IskolAI bEírATÁs A 2008/2009-Es TANévrE: 2008. április 24-25.  
Az eddigiektől eltérően a Művelődési Otthonban (Dózsa Gy. u. 1.) fogadják a pedagógusok mindkét iskolából  

ezeken a napokon 8.00–18.00 óra  között a kedves szülőket.
A törvény alapján be kell íratni az iskolába mindazon gyermekeket, akik 
2001. június 1. és 2002. május 31. között születtek, és elérték az is-
kolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Ne-
velési Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek 
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig 
tölti be.

kérjük a kedves szülőket, hogy tanköteles gyermeküket szí-
veskedjenek a megjelölt két napon a körzeti általános iskolába 
beíratni. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiskolázási körzetek módosul-
tak, melyek megtekinthetők az óvodákban, iskolákban és a www.
isaszeg.hu honlapon. Arról, hogy melyik iskola biztosítja Önök-
nek a kötelező felvételt, az óvodákban és az iskolákban is kap-
nak felvilágosítást.   

Az iskoláknak a körzetükbe tartozó gyermekeket fel kell venni. A 
közoktatásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy gyermekük számára 
iskolát válasszanak az iskola befogadóképességének határáig.

Ha nem a lakóhely, vagy kijelölt körzet szerinti iskolát választják, 
akkor is a körzeti általános iskolába kell beíratni a gyermeket, és a be-
íratással egyidejűleg írásban kérni kell a választott iskolába való felvé-
telt. A tanuló felvételéről az intézmény igazgatója dönt. Amennyiben 
a választott intézmény igazgatója hely hiányában kérésüket elutasít-
ja, ebben az esetben a kötelező felvételt biztosító körzeti iskolában kell 
megkezdeni a tanulmányokat. 

kérjük a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül 
vigyék magukkal:
– a személyi igazolványt, 
– gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
– az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló kártyát,
– az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt,
– a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét (ha vizsgálaton vett részt a 

gyermek),
– 550 Ft-ot és 1 db fényképet a diákigazolvány elkészítésére.

Az iskolai felvételről az iskoláink igazgatói legkésőbb 2008. május 
1-ig tájékoztatják az érintett szülőket.

Gyermekük óvodája, az általános iskolák mindenben segítséget 
nyújtanak Önöknek. A Polgármesteri Hivatalban dr. Székelyné Opre 
Mária oktatási referens áll rendelkezésükre. 

Várjuk szeretettel gyermekeiket óvodáinkban, általános iskoláink-
ban! Boldog óvodás- és diákéveket kívánunk!

Dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens

Tájékoztató a 2008/2009-es tanév óvodai és iskolai beiratkozásáról
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Pályázati felhívás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának  

képviselő-testülete pályázatot hirdet  
jegyzői álláshely betöltésére

Az állás betölthető a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben (Ötv.), valamint a köztisztviselők jog-
állásról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) meghatá-
rozottak alapján.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos 

Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljes kö-
rűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos 
fokozat alapján adott mentesítés,

– államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga,
– legalább öt évi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett legalább két évi vezetői gya-

korlat.
Előnyt jelent:
– közbeszerzési tapasztalat,
– jegyzői, aljegyzői gyakorlat.
A pályázathoz kérjük mellékelni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vo-

natkozó szakmai elképzeléseit,
– a végzettségeket igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tartal-

mának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában 
részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kí-
vánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen a zárt ülés 
tartását.

Ellátandó feladatok:
a Polgármesteri Hivatal vezetése, az Ötv. és a további jog-
szabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe utalt fel-
adatok ellátása.
A pályázatok benyújtásának határideje:
a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 15. 
nap 16.00 óra.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtásra előírt határidő lejártát követő testületi ülés.
A pályázat elbírálásának módja:
írásbeli pályázat alapján, testületi ülésen történő személyes 
meghallgatást követően a döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. Az elbírálás előtt a Képviselő-testület által létrehozott 
bizottság vizsgálja meg a pályázatokat abból a szempont-
ból, hogy azok a pályázati feltételeknek megfelelnek-e.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidő kikötésével – hatá-
rozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell 
ellátni. A munkakör a pályázat elbírálását követően azon-
nal betölthető.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. va-
lamint a Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata 
szerint történik.

A pályázatokat Isaszeg Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy pos-
tai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat 
jegyzői munkakörre”.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatról további információ kérhető Hatvani  
Miklós polgármestertől a 70/456-6968-as telefonszámon.

Hatvani Miklós, polgármester

Pályázati felhívás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának jegyzője  

állást hirdet építésügyi-hatósági ügyintéző  
munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek 
döntésre való előkészítése és végrehajtása, továbbá közre-
működés beruházás-előkészítésében, pályázatkészítésben, 
szükség esetén tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok előkészítése.
jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építő-

mérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) 
szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (vá-
rosgazdasági mérnöki) szakképzettség.

Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó ok-

mányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.
Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. 
tv. alapján valamint a helyi közszolgálati szabályzat sze-
rint történik.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai referensnél 
lehet, 2008. július 20-ig.

�

Állatorvosi ügyeleti szolgálat 
2008. április hónapban

 
IV. 05–06.  Dr. Sági László  
 Pécel, Tarcsai u. 16. 30/940-43-13

IV. 12–13. Dr. Rédling Tibor 
 Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415
IV. 19–20. Dr. Almási Csaba 
 Csömör, Ady E. u. 19. 30/349-2166
IV. 26–27. Dr. Nagy Noémi 
 Kistarcsa, Malom u. 2. 20/770-3293
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Pályázati felhívás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata  

pályázatot hirdet 
az intézményeinek nyári karbantartási munkáira,  

valamint az intézmények területén végzendő  
építőipari munkák elvégzésére

1. Damjanich János Általános Iskola:
– vizesblokk tisztasági meszelése két rétegben (fiú-, lány 

mosdó),
– termekben, folyosókon meszelés, javítás szükség sze-

rint 200 m²-en.
1.1. Damjanich János Általános Iskola, Gazdakör 
épülete:
– konyhai és a dolgozói étkező tisztasági meszelése két 

rétegben,
– fiú-, lány WC és tantermek tisztasági meszelése két ré-

tegben 400 m²-en,
– a palatető javítása pótlással 3 m² mennyiségben.
2. Hétszínvirág Óvoda:
– tisztasági meszelés két rétegben 300 m²-en,
– műanyag diszperziós festés az új szárnyban két réteg-

ben 250 m²-en.
3. Bóbita Óvoda:
– a konyhában és az épületen belüli legszükségesebb tisz-

tasági meszelések két rétegben 200 m²-en.
4. Aprókfalva Bölcsôde:
– tetőszerkezet javításának felmérése (lécek, cserepek cse-

réje, pótlása) 60 m²-en,
– az épület homlokzati vakolat javítása 10 m²-en,
– meszelés az utcafronton és a bejárati oldal első szaka-

szán 200 m²-en.
5. Segítőkéz Családsegítő Szolgálat:
– tetőszerkezet – lécek, cserepek – pótlása, cseréje, kúpo-

zása 60 m²-en.
6. Klapka György Általános Iskola és AMI:
– konyha tisztasági meszelése két rétegben 350 m²-en,
– konyha ablakok külső részének és az ablakok alsó tok-

részének mázolása 40 m²-en,
– csövek, mosogató tartószerkezetek mázolása 100 

fm-en,
– 14 db tanterem meszelése két rétegben lábazati részen 

(25 m²/terem) 350 m²-en,
– tornatermi öltöző meszelése két rétegben, és a torna-

teremben a szükséges meszelési javítások 150 m²-en,
– 16 db radiátor cseréje a termekben, a régi termekben 

(Radalról Dunaferr-re).
6.1. Klapka György Általános Iskola és AMI Tóth Ár-
pád utcai épülete:
– a tornaterem meszelése, javítások, vizesblokk meszelé-

se két rétegben, konyha és a tantermek lábazati festése 
450 m²-en.

7. Dózsa György Művelődési Otthon:
– férfi mosdó felújítása, vizes szerelvények 20 db, csem-

pe, falburkolat cseréje 80 m²-en,
– padlóburkolat cseréje: 20 m²-en,
– férfi és női mosdó mázolása 80 m²-en.

– homlokzat festése homlokzati festékkel két rétegben 
750 m²-en,

– homlokzati faszerkezetek lazúrozása – faablakok és fa-
burkolat 200 m²-en.

7.1 Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár:
– diszperziós festési javítások két rétegben 200 m²-en.
8. Polgármesteri Hivatal:
– tanácsterem és az anyakönyvvezetői szoba festése (hun-

garocell stukkó, rozetta). Mennyiség: 8 db rozetta, 40 
fm stukkó, festés 250  m²-en,

– tanácsteremben 1 db klíma beépítése,
– utcai homlokzaton ablak javítása, vízvezetők cseréje és 

a tok alsó rész javítása – 21 db,
– ablak mázolása kívülről + tok alsó rész és a szükséges 

felületek mázolása 80 m²-en,
– udvar felőli ablakok mázolása kívülről 50 m²-en,
– padlóburkolat felújítása (PVC felbontás és parketta, 

vagy hidegburkolat fektetés illetve lerakása 60 m²-en.

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni a Polgár-
mesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) titkárságán 
Ecseriné Grznár Editnél.

bírálati szempontok:
Ajánlati ár: 5 pont; plusz szolgáltatások felajánlása: 3 

pont (a megajánlott plusz szolgáltatások mértékétől füg-
gően pontoz a pályázat kiírója).

Határidők:
A pályázatok leadási határideje: 2008. április 11. pén-

tek 9.00 óra.
A pályázatok bontása: 2008. április 11. péntek 9 óra 

30 perckor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
A bontásra a pályázók külön meghívót nem kapnak. 
Döntés: a 2008. április 18-i rendkívüli képviselő-testü-

leti ülésen. 
Szerződéskötés időpontja: 2008. április 25.

Egyéb információk:
A munkák kezdési időpontja: 2008. június 20. 
Befejezési határidő: 2008. augusztus 18. A pályázat ki-

írója részajánlatok benyújtását is elfogadja. Referenciaiga-
zolásokat a pályázónak az ajánlata mellé csatolni kell.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a megajánlott plusz 
szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

A pályázat kiírója a festés-mázolási munkákra egyösz-
szegű, átalányáras szerződést kíván kötni, az ajánlatokat 
ennek megfelelően kell elkészíteni. Az egyéb munkák eseté-
ben tételes felmérés alapján történik az elszámolás.

Az elvégzendő feladatokról részletes felvilágosítás kérhe-
tő Horváth István településüzemeltetési főtanácsostól a 
28/583-121 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy az irreáli-
san alacsony vállalási árat, illetve az önkormányzat éves 
költségvetésében megszabott összegnél magasabb árat ki-
zárja az értékelésből.
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Dicséretes tárlatvezetés
Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat kereté-
ben a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 
és a Múzeumbarátok Köre három napos programot szer-
vezett. E programon belül az 1848–49-es szabadságharc 
emléküléseire meghívott külföldi vendégek március 30-án 
látogatták meg a Falumúzeumot. A vendégek tárlatvezeté-
sére az alapítvány és a múzeumbaráti kör közös pályáza-
tot írt ki az általános és középiskolás tanulók részére. 

A tárlatvezetés zsűrizésére március 14-én került sor. 
A zsűri elnöke Szatmáry Zoltán, tagjai dr. Flóris János, az 
alapítvány alapítója, dr. Kertész János, az alapítvány ku-
ratóriumának elnökhelyettese és Kovácsné Halomházi Zsu-
zsanna képviselő voltak. Nem volt egyszerű dolga a fel-

nőtteknek, mert a 
gyerekek komolyan 
vették a felkészülést. 
A régészeti leleteket, 
valamint a középko-
ri történelmi emlé-
keket Fodor Balázs és 
Juhos Dániel, a Klap-
ka György Általános 
Iskola tanulói mu-
tathatták be a vendé-
geknek – felkészítő ta-
náruk Szakály Róbert 
volt. A településen és 
környékén lezajlott 
csatákról a Damja-
nich János Általános 
Iskola csapata, Csomor 
Péter, Sármezey Bence 
és Szentgyörgyi Dávid 
képviseletében mesél-

hetett – felkészítő tanáruk Oláhné Szántó Tünde. A néprajzi 
kiállítás tárgyainak bemutatását Ambrusics Anett és Tóth 
Ágnes, a Klapka György Általános Iskola diákjai vállalták – 
felkészítő tanáruk erdélyi Katalin. 

A résztvevő diákok mindegyike értékes tárgy- és könyv-
jutalomban részesült. Valamennyi résztvevő diákot és ta-
nárt köszönet illet, hiszen felkészülésükkel, munkájukkal 
Isaszeg jó hírnevét öregbítették.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, képviselő

A Dózsa György Művelődési Otthon 
programja

Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvényei a lap márciusi 
számában megjelentek szerint történnek.
Tervezett programkínálat:
Április 11. 14.00: „Szeretném, ha szeretnének” – rendhagyó 
irodalomóra a Költészet napja alkalmából az általános is-
kola hetedik-nyolcadik osztályos tanulói számára.
A műsort követően koszorúzás a Tóth Árpád emléktáblá-
nál a Klapka György Általános Iskola és AMI tanulóinak 
közreműködésével. Megemlékezést tart: Szendrő Dénes
Április 12. 8.00–12.00: Babaruha börze. Jelentkezés: Laci 
Anna (20/391-6683)
Április 12. 16.00–17.30: Válaszd az életet – multimédiás 
előadássorozat az Adventista egyház szervezésében. Téma: 
Jeruzsálem képekben.
Április 13. 16.00–17.30: Válaszd az életet. Téma: A vereség 
is lehet győzelem.
Április 19. 16.00–17.30: Válaszd az életet. Téma: Piros, 
sárga, zöld.
Április 19. 18.00: Wass Albert-est az Isaszegi Nemzeti Tár-
saság szervezésében.
Április 20. 16.00–17.30: Válaszd az életet. Téma: Egy új 
kapcsolat kezdete.
Április 22. 14.00: Afrika nap – Ismerkedés a kontinens 
helyzetével, kultúrájával előadások, filmvetítés, zene, kéz-
műves tárgyak és ételkóstoló segítségével.
Április 26. 18.00: Édes mostoha – az Isaszegi Katolikus 
Színjátszó Kör jótékonysági előadása.
Április 27. 16.00–17.30: Válaszd az életet. Téma: Van-e 
jövőképed?
A Válaszd az életet című multimédiás előadássorozat to-
vábbi alkalmai a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban:
Április 5. 16.00–17.30: A háború érted folyik
Április 6. 16.00–17.30: Fontos vagyok-e valaki számára?
Április 26. 16.00–17.30: Lesz-e világvége?
Isaszegi Természetbarát klub:
Április 6.: Isaszegi csata emléktúra.
szolgáltatások:
Április 7. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás.
Április 14. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat.
Májusi előzetes:
Május 1.: Májfaállítás.
Május 4.: Anyák napja.
Május 7–10.: Születés Hete 2008 – nem csak várandósok-
nak! Ez olyan alkalom, amikor az ország több településén 
és Budapest sok kerületében előadásokkal, beszélgetésekkel, 
információkkal, filmvetítésekkel várják az érdeklődőket, 
nem csak a várandóssággal, szüléssel kapcsolatban. 

A programokra, tanfolyamokra szeretettel várjuk az érdek-
lôdôket!

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési 
Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszá-
mon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a www.
dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!



13

Anyakönyvi hírek
a 2008. 02. 15–2008. 03. 15. közötti időszak eseményeiről

születések:
Hajdú Zénó Belsőmajori utca 69.
Kanalas László Benkovics utca 33.
Szűcs Nóra Magyar utca 21.
Vajda Máté Esze Tamás utca 8.
Nagy Zoltán Dózsa György utca 39.
Tálas Péter Zoltán Alkotmány utca 29.
Fehér Krisztofer Balázs Szent István utca 27.
Nagy Dominika  Jókai utca 4.
Nagy Levente  Jókai utca 4.
Illés Panna  Templom utca 71.

Házasságkötések:
Horváth Katalin Ágnes és Borbáth Rómeó
Dósa Orsolya és Nagy Zoltán

Az örömteli családi eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Göblyös Imréné Bíró Anna Juliánna (76 éves)  
 Április 6. utca 70.
Gajdor János László (73 éves) Liget utca 1.
Laczik András (71 éves) Bercsényi utca 26/b
Verseczki József (72 éves) Nap utca 6.
Palotai Istvánné Csabai Mária (88 éves) 
 Szent László utca 47.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Csóry Józsefné, anyakönyvvezető

köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Palotai István-

né Csabai Máriát utolsó földi útján elkísérte sírjára virágot 
helyezett, a család gyászában osztozott.

Leánya és veje

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Április 

01.  Dr. Kürti József
02. Dr. Eszlári Egon
03. Dr. Tordai Gábor
04. Dr. Eszlári Egon
05–06. Dr. Kürti Orsolya
07.  Dr. Kürti Orsolya
08.  Dr. Kürti József
09.  Dr. Eszlári Egon
10.  Dr. Tordai Gábor
11.  Dr. Tordai Gábor
12–13.  Dr. Horváth Anna
14. Dr. Kürti Orsolya
15.  Dr. Kürti József
16.  Dr. Eszlári Egon
17. Dr. Tordai Gábor
18. Dr. Kürti Orsolya
19–20. Dr. Eszlári Egon
21. Dr. Kürti Orsolya
22. Dr. Kürti József
23. Dr. Eszlári Egon
24. Dr. Tordai Gábor
25. Dr. Horváth Anna
26–27. Dr. Tordai Gábor
28. Dr. Kürti Orsolya
29. Dr. Kürti József
30. Dr. Eszlári Egon

Május 
01.  Dr. Kürti Orsolya
02. Dr. Kürti Orsolya
03–04. Dr. Kürti József

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250, 
Mobil: 30/591-7086
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
Dr. Kürti Orsolya: Csata u. 2.Telefon: 495-238
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 
730-ig tart, kivéve pénteken, amikor 1200-kor kezdődik és 
szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.
A hétközi és hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 
1630–1730-ig.
A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
A gyógyszertárak nyitvatartási ideje szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800

Nyilvántartási szám: 13-0091-04  Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk 

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL
MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 

2008. április 7-én és május 5-én 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.
Felvilágosítás és részletes információ: 

Kôrösi József szakoktatónál a 06/20-966-1439
   és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon, 

Kis Sándor szakoktatónál (30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk 
számára gyakorlási lehetôség ügyében.

E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!

Gödöllô, Vasútállomás
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig. 

Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

AuTÓMENTÉS 0–24-Ig 
autómentés, gépszállítás, fuvarozás. 

Erôs László, Isaszeg tel.: 20/293-9979
e-mail: erosauto@freemail.hu
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ÍGY ÜNNEPELTÜNK – képes tudósítás
Isaszeg népe – híven lokálpatrióta hagyományaihoz – több helyszínen, vál-
tozatos formákban ünnepelte az 1848. évi magyar polgári forradalom 160. 
évfordulóját. Nemzeti ünnepünkre az óvodások a Falumúzeumban, az általá-
nos iskolások intézményükben illetve a Tornacsarnokban emlékeztek. A nagy-
község polgárai és a szép számmal idelátogató vendégek pedig a település tör-
ténelmünket idéző pontjain ünnepeltek a Dózsa György Művelődési Otthon 
szervezésében.

Eladó ingatlanokat keresünk 
Isaszegen és környékén.

IngyEnEs hItElügyIntézés!


