
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VII. évfolyam, 7. szám • 2008. július

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 2008. januári szá-
mában polgármester úr a 2007-es esztendőt a tervek évének, 
2008-at az átmenet évének nevezte, kisebb látható eredmé-
nyekkel. Akkor már említette a várossá válás lehetőségét.

A Képviselő-testület az elmúlt év novemberében döntött 
Isaszeg várossá válásának kezdeményezéséről. Részletes doku-
mentációt készítettek, és kérelmet adtak be az Önkormányzati 
Minisztériumhoz. A miniszter a várossá nyilvánítási kezde-
ményezések értékelésére szakemberekből álló bizottságot kér 
fel, és az ő véleményük figyelembevételével tesz javaslatot a 
köztársasági elnöknek. Idén 23 pályázó közül 8 nagyközséget 
találtak érdemesnek a városi státus elnyerésére, közöttük Isa-
szeget. 

– Ebből az alkalomból kérdezem polgármester urat 
először is arról, milyen érzések kavarognak Önben?  
– Büszkeség, öröm és remény. Büszkeség, hogy Isaszeg 
viselheti azt a címet, amelyre történelmi hagyományai, 
intézményi hálózata, infrastrukturális fejlettsége és nem 
utolsósorban a lakosság lélekszáma alapján már régebben 
is jogosult lett volna. Öröm, hiszen ez a 2006-ban alakult 
Képviselő-testület első, igazán látványos eredménye. És re-
mény, miszerint élni tudunk majd azokkal a lehetőségek-
kel, amelyet a várossá válással kap településünk. 

– Gondolom, a szándék nem egyik napról a másikra 
vetődött fel az önkormányzatban. Mit tud mondani 
a kezdetekről, gondoltak-e már korábban is a nagy-
község vezetői arra, hogy Isaszeg város legyen? 
– Tudomásom szerint a Dr. Tóthné Pacs Vera által veze-
tett testületek már kezdeményezni szándékoztak a város-

Történelmi pillanat

Új város a Rákos mentén

Interjú Hatvani Miklóssal,  
a városi rangot kapott Isaszeg polgármesterével
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sá nyilvánítást. A Dr. Kocsis László által vezetett testület 
szándékai e témában nem ismertek előttem.

Valójában ahhoz, hogy egy település város legyen, a 
meglévő fizikai valóságon túl (intézmények, egészségügyi 
hálózat, infrastrukturális fejlettség stb.) rengeteg munka és 
jelentős lobbi-erő is szükséges, amiből nem volt hiány az 
utóbbi időszakban.

Most szeretném megköszönni minden egyes kollégám-
nak és külső segítőnek a munkáját, akik ezen az úton tá-
mogattak bennünket

– Korábban említette polgármester úr a városi rang-
gal járó kedvezőbb pénzügyi normatív juttatást. El-
lensúlyozza-e valamelyest ez a Pénzes János alpol-
gármester úr által felvázolt költségvetési hiányt? 
Növekszik-e a városi ranggal a fejlődés esélye, hiszen 
mi, leendő városlakók arra vágyunk leginkább…
– A normatív támogatásunk egy egész évre körülbelül 30 
millió forinttal lesz több. Természetesen minden többlet-
bevétel csökkenti a költségvetési hiányt, de ezt mi első-
sorban az idetelepülő vállalkozások adóbevételéből sze-
retnénk pótolni. A városi rang haszna elsősorban nem a 
normatíva növekedésével mérhető, sokkal inkább a pá-
lyázatokon való eredményes részvételben. Egyetlen példát 
szeretnék említeni. A főtér-pályázaton, ha nagyközség-
ként indulnánk, az elnyerhető összeg 9 és 90 millió Ft 
közötti lenne. Városok esetében ez az összeg 500 millió 
illetve másfél milliárd forintra növekszik. Új kapuk, új 
távlatok nyílnak reményeink szerint Isaszeg város előtt.
 
– A várossá válás elsősorban a település presztízsét nö-
veli vagy új feladatokkal, kötelezettségekkel is jár-e? 
– Kötelezettségeink száma nem gyarapodik, hiszen a te-
lepülés lélekszámából adódóan eddig is városi jellegű fel-
adataink voltak. Szerencsétlen egybeesés a jelenlegi hely-
zetben, hogy miközben elnyerjük a városi rangot, a helyi 
autóbusz-közlekedést végző negyedik szolgáltató kerül 

csődhelyzetbe az APEH-hal szembeni elszámolási viták 
miatt, tehát rajtunk kívül álló okokból. 

A Képviselő-testület folyamatosan keresi annak a lehe-
tőségét, hogy a jogszabályokon túlmenően, amennyiben 
szükséges, milyen formában támogassa a szolgáltatást vég-
ző céget, hogy ezáltal helyreálljon a buszközlekedés rendje. 

Természetesen a presztízsemelkedés mellett minden te-
rületen szeretnénk növelni a szolgáltatások színvonalát, 
amelyet az önkormányzat biztosít a lakosság részére. 

– A gödöllői kistérségben tizenkét társult település kö-
zött immár mi leszünk a negyedikek. A várossá válás 
mennyiben növelheti a súlyunkat ezen a területen?
– A kistérségben betöltött szerepünk gyakorlatilag nem 
változik, hiszen minden település egy szavazattal bír, rit-
ka kivétel, amikor a településen élők számának arányában 
történik a szavazás. A polgármester kollégák nagy szere-
tettel gratuláltak Isaszeg várossá válásához, hiszen ôk ér-
zik, milyen fontos állomás ez egy település életében. 

– A pályázat benyújtásától hosszú idő telt el a kihirde-
tésig. Mikor és hogyan fogjuk megünnepelni a várossá 
avatást? 
– A hivatalos avatóünnepség augusztus 20-án lesz, de mi 
egy egész hetes ünnepség- illetve rendezvénysorozattal sze-
retnénk ezt emlékezetessé tenni. Remélem, itt majd mindenki 
talál az érdeklődésének megfelelő programot, kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőséget. A pontos kulturális programról a 
későbbiekben folyamatosan tájékoztatjuk Isaszeg lakóit. 

2008. július 1-je történelmi pillanat Isaszeg és mind-
nyájunk életében! Kérem Önöket, városlakókat, legyenek 
büszkék eddigi eredményeinkre, sikereinkre. Kívánom, 
hogy a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani, meg tud-
juk teremteni azokat a feltételeket és lehetőségeket, mellyel 
életünket, mindennapjainkat szebbé és élhetőbbé tesszük 
közösen. Mindehhez kívánok sok sikert és jó egészséget

Aki kérdezett: dr. Székelyné Opre Mária

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. • telefon: 28/583-101  

e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.  

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

Ide épül majd az új körforgalom A reményeink szerinti főtér helye
Fotó: Kalocsai Richárd
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Szinte nincs is olyan újság, rádió vagy televízió, ahol ne 
hangzottak volna el a mai Magyarországról szóló statisz-
tikai adatok, gazdasági és pénzügyi információk.

Nem mindenki érdeklődik a közélet és a nemzetgazda-
ság állapota felől, de ettől függetlenül minden embert érint, 
aki itt él.

Elsőként nézzük a jövedelmi viszonyokat. A harminc 
OECD-tagország utolsó helyén állunk a fizetések tekinte-
tében, a munkabéreket terhelő elvonások és adóterhelések 
tekintetében viszont az élmezőnyben vagyunk. Szlová-
kiában 14, Csehországban 17, Lengyelországban közel 
60%-kal magasabbak a nettó fizetések.

Az államadósság elérte a 17 000 milliárd forintot, ami 
azt jelenti, hogy csecsemőkortól az aggastyánig minden 
állampolgárra 1,7 millió forint adósság jut. Az éves nem-
zeti jövedelem (GDP) 1% körüli, a környező országokban 
ez 4–9% nagyságú. Az infláció az utóbbi években 6% körül 
alakul.

Isaszeg lehetőségeit is ebben a gazdasági környezetben 
kell értelmeznünk. Lakóhelyünk is része az országnak, s 
mint cseppben a tenger, magán viseli annak szinte minden 
jellemzőjét. 

A település működését alapvetően az állami normatí-
vák és a személyi jövedelemadó visszaadott része határoz-
za meg. Az önkormányzatok állami és kötelező államigaz-
gatási feladatait ebből kellene kigazdálkodnunk. Az említett 
pénzek azonban közel sem fedezik a ténylegesen felmerülő 
költségeket, ezért ezek fedezetét az önkormányzatoknak 
saját erőből kell előteremteniük. Forrásaik a helyi adók-
ból, ingatlanértékesítésekből, esetleg az önkormányzat sa-
ját vállalkozásaiból származhatnak. Amennyiben e felada-
tok pénzügyi háttere biztosított, akkor lehet fejlesztésekre 
gondolni.

Itt kell megjegyeznünk, hogy az önkormányzatok el-
sődleges feladata a kötelező alapellátások biztosítása és 
megszervezése. Ide tartoznak pl. az oktatás (bölcsőde, óvo-
da, iskola), az egészségügy, az ivóvízellátás stb.

Isaszeg saját bevételeit néhány számadattal lehet ér-
zékeltetni, összehasonlításként a 17 000 lakosú Fót város 
2005. évi számaival érdemes összevetni.

Míg Isaszegen a gépjárműadó 68 millió Ft, addig ugyan-
ez Fóton 108 millió Ft. Az építményadó nálunk 9,2 millió 
Ft, Fóton 83 millió. A telekadó 1,8 millió Ft, Fóton 68 mil-
lió. A kommunális adó számadatai: Isaszegen 9,8 millió Ft, 
Fóton 102 millió. Az iparűzési adó számaránya 77 millió és 
513 millió Ft. A saját bevételek tekintetében Isaszeg, 165,8 
millió forintból, Fót pedig 874 millió forintból gazdálkod-
hatott. Figyelemre méltó lehet még egy adat: Budaörs helyi 
iparűzési adóbevétele évente 7 milliárd forint. Ezek tények.

Magyarországon ma kevés önkormányzat van, amely 
gazdálkodását függetleníteni tudja az ország helyzetétől. 
A működési feltételek folyamatosan nehezebbé váltak az el-
múlt években, a feladatok növekedtek, a pénzügyi források 
pedig szűkültek. Ez azt jelenti, hogy az állami normatívák-
hoz egyre több saját pénzt kell pótolnia az önkormány-
zatoknak. A kevés saját bevétellel rendelkező önkormány-
zatok működése sokszor teljesen ellehetetlenült. Ezek 

pótlására hozták létre az önhibáján kívül nehéz helyzetbe 
került önkormányzatok pályázat útján történő kiegészítő 
támogatását. Ezen településeken a fejlesztésekre semmilyen 
forrás nincs. Isaszeg nem kap ilyen támogatást.

Velünk született emberi tulajdonság a gyarapodás, a 
szépülés, a fejlődés igénye. A lakosság is a fejlesztéseket lát-
ja leginkább. Az előzőekben vázoltakból következően lát-
ható, hogy csak a jelentős helyi bevételekkel rendelkező 
települések képesek látványos fejlesztésekre anélkül, hogy 
nagyon eladósodnának. Isaszegen az előző önkormányzat 
egy nagyon fontos beruházásra, útépítésre 330 millió fo-
rint hitelt vett fel. A 20 éves futamidő végén ez a szerző-
dés szerint a kamatokkal együtt 487 millió forintba kerül, 
vagyis évente változóan kb. 20–25 millió forint törlesztést 
jelent. Vékony tehát az ösvény, amin haladni lehet. A fej-
lesztésekhez a helyi bevételek növelése szükséges.

Isaszeg várossá válása – reményeink szerint – némi se-
gítséget jelent, és plusz bevételt hoz településünknek, meg-
növeli majd az állami normatívákat és az egyéb juttatáso-
kat. Megváltoznak előnyünkre a pályázati feltételek is. Ezen 
túl erőfeszítéseket kell tennünk egyes fenti adónemekből 
származó adóbevételek növelésére, például vállalkozások, 
befektetések számára kedvező feltételek teremtésével, ipa-
ri területek kialakításával, építmények, telkek számának 
növelésével, idegenforgalmi lehetőségeink fejlesztésével és 
kiaknázásával.

Pénzes János, alpolgármester

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547

e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig

(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

•   Védôoltások  
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

•   Veszettség elleni védôoltás 
  (egyedi számozott bilétával)
•   Általános belgyógyászati  

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

Szükség esetén házhoz is megyek.

Mint cseppben a tenger...
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi dokto-

ri képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítéssel, és – a (4) bekezdésben meghatározott 
esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, 
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a to-
vábbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körűen köz-
igazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
Előnyt jelent, ha a pályázó:
– legalább 5 év közigazgatásban töltött szakmai tapasz-

talattal rendelkezik,
– 2 év vezetői gyakorlattal illetve jegyzői gyakorlattal 

rendelkezik,
– pénzügyi és gazdálkodási területen szerzett másoddip-

lomával rendelkezik,
– rendelkezik közbeszerzési eljárásban szerzett tapaszta-

lattal, OKJ-s minősítésű végzettséggel.
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény rendelkezései illetve a hivatalban érvényes köz-

szolgálati szabályzat és az önkormányzat ide vonatkozó 
helyi rendelte az irányadók. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:

Részletes szakmai önéletrajz, vezetői-szakmai elképze-
lések, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képe-
sítést tanúsító okiratok fénymásolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2008. október 1. napjától 
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázat Belügyi Közlönyben történő megjelenését 

követő 30. nap 14.00 óra. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Hatvani Miklós polgármester 
nyújt a 06-28/583-105-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a pályáza-
tot Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal címére (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.), Hatvani Miklós 
polgármester részére. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat jegyzői mun-
kakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2008. szeptember 20. 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat ér-

vénytelenné nyilvánítására.

Pályázati felhívás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény  

alapján pályázatot hirdet Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában jegyzői munkakör betöltésére.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat életéből
Azok a cigány származású felnőttek, akik újra beültek az iskola-
padba, letették az év végi vizsgákat. 22 fővel indult a felnőttek álta-
lános iskolája, közülük hatan nem járnak, de tizenhatan a tanulás 
mellett maradtak. Az arány lehetne jobb is, de így is meg vagyunk 
elégedve, hiszen ha minden igaz, 16-tal gyarapszik azon cigányem-
berek száma, akiknek meglesz a nyolc általánosuk. Nekik esélyük van 
szakmát tanulni. Még mindig elég magas azoknak a száma, akik 
írástudatlanok vagy nem fejezték be a nyolc osztályt. Mi továbbra is 
toborozzuk az embereket, hogy csatlakozzanak a többiekhez.

Úgy gondoljuk, hogy most, Isaszeg várossá nyilvánításá-
nak küszöbén jól jönne Isaszegnek egy új intézmény létesítése. Az 
RNKSZ (Roma Nők Közhasznú Szervezete) isaszegi tagszerveze-
tének elnöke egy a tanodára felkészítő tréningen vett részt május 
közepén annak érdekében, hogy a TANODA létrehozása megvaló-
suljon Isaszegen. Hogy mire elkövetkezik a pályázat írásának idő-
szaka illetve beadása, addigra minden összeálljon, vagyis minden 
követelményt teljesíteni tudjon az vagy azok a személyek, akik a 
tanoda fenntartói, létrehozói akarnak lenni Isaszegen. Az Oktatá-
si és Kulturális Minisztériumból kihelyezett előadó elejtett szavai 
arra engednek következtetni, hogy aki ezen a tréningen részt vett, 
rendelkezik a tanúsítvánnyal, az előnyt élvezhet az elbíráláskor. 
Olyan Isaszegen működő szervezetek, egyesületek alapítványok 
jelentkezését várjuk, akik egyetértenek e kezdeményezéssel. Akár 
mint fenntartóvá válók, akár mint segítői a tanodának. A ta-
nodáról szóló részletes tájékoztató a 06-30/675-7533 vagy a 
06-30/547-9251 telefonszámokon kérhető. Postázzuk.

Előreláthatólag kora ősszel jelenik meg a TANODA pályázat. 
Úgy tudjuk, hogy sem a települési, sem pedig a kisebbségi ön-
kormányzat nem indulhat majd ezen. Indulhatnak viszont civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványok stb. A tanoda viszonylag új 
kezdeményezés Magyarországon. Célja a hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű, 10–18 éves gyerekeket, fiatalo-
kat segíteni. Mivel ezek a fiatalok nem csak cigány származású 
családok gyerekei, elég széles kört érint itt Isaszegen e lehetőség. 
A tanoda azoknak a gyerekeknek kíván segítséget nyújtani, akik 
társaitól le vannak maradva a tanulásban, nem tudnak lépést 
tartani a többiekkel, nem kapnak személyes igényeiknek megfelelő 
törődést az iskolában. Ez adódhat időhiányból, az osztály nagy 
létszámából stb. 

A tanodában kiscsoportos foglakozások folynak, felkészítik a 
gyerekeket a dolgozatokra. Fejlesztőpedagógusok illetve pszicholó-
gus segíti lelki és szellemi fejlődésüket. Az iskolából a tanodába 
megy a gyerek, ahol sport, játék, számítógép egyaránt megtalálha-
tó. Azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, 
akik befejezik a nyolc osztályt, a középiskolában is felügyelet alatt 
vannak. Tehát a felsőbb iskolákban sem lesznek magukra hagyva 
az utánkövetés révén. A családias légkör a szülőknek is biztosítja a 
mindennapos bejárást a tanodába. A szociális munkás (gondozó) 
révén szoros a szülőkkel a kapcsolattartás.

Június 21-én, szombaton nagysikerű Romanapot tartottunk 
a sportpályán.

Váradi Attiláné, CKÖ-tag
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2008. júniusi ülésén hozott határozatairól
•	 A	Képviselő-testület	elfogadta	a	„Segítőkéz”	Családsegí-

tő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módo-
sítását, valamint a tagintézményeként működő Aprók 
Falva Bölcsőde bővítésére pályázatot nyújt be a „Szo-
ciális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támo-
gatására” című pályázati felhívásra. A pályázaton igé-
nyelt támogatás: 78 480 308 Ft, saját forrás 8 720 034 
Ft. A pályázat megvalósíthatósági tanulmányának el-
készítésével és a pályázati projekt menedzsment felada-
tainak ellátásával a közbeszerzési eljárásban győztes 
INIS Business Kft.-t bízza meg.

•	 Egyetért	a	Testület	az	Isaszeg,	4000-es	helyrajzi	számú	
ingatlanok közvilágításával kapcsolatosan 48 db köz-
világítási lámpatest felszerelésével.

•	 Elfogadta	a	Testület	az	önkormányzat	intézményeinek	
nyári felújítására kiírt pályázat nyerteseivel való szer-
ződés megkötését bruttó 10 millió forint keretösszeg 
terhére.

•	 Jóváhagyta	az	Isaszegi	Településüzemeltetési	és	Vízmű	
Kht. alapító okiratának módosítását.

•	 Az	autóbusszal	végzett	menetrend	szerinti	személyszál-
lításra új pályázat kiírásáról döntöttek „Az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. 
évi XXXIII. Törvény” előírásainak megfelelően. 

•	 Jóváhagyták	a	Bóbita	és	Hétszínvirág	Óvoda,	a	Damja-
nich János Általános Iskola és a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratainak módosítását. Elfogadták a 2008/2009-es 
óvodai és általános iskolai nevelési és tanítási év beirat-
kozásáról és létszámáról szóló tájékoztatót. 

	•	 A	 Damjanich	 János	 Általános	 Iskola	 sajátos	 nevelési	
igényű tagozat csoportlétszámairól szóló tájékoztatót 

is elfogadták, és engedélyezték e tagozaton belül négy 
tanulói és egy napközis csoport indítását. 

•	 Felkérte	a	Testület	a	polgármestert,	jelezze	Dány	Község	
Önkormányzata felé az Isaszegen tanuló dányi sajátos 
nevelési igényű gyermekek oktatási-nevelési feladatáról 
való gondoskodást 2008. szeptember 1-től. 

•	 Döntés	 született	 a	 Falumúzeum	 átadása-átvétele	 és	
működtetése tárgyában készült megállapodás aláírásá-
ról Pest Megye Önkormányzatával.

•	 Úgy	döntött	a	Testület,	hogy	az	Isaszeg	2763/4	hely-
rajzi számú, magántulajdonú úton lévő szennyvízcsa-
torna és vízvezetéket a tulajdonába veszi, és a kezelői 
jogot átadja az Isaszegi Kht. részére.

•	 Szabályozási	 tervet	 készíttet	 a	 Testület	 a	 KOVATERV	
Kft.-vel a Településszerkezeti Tervvel összhangban az 
Isaszeg külterület 0175/2 és 0175/3 helyrajzi számú, 5 
ha 3288 m2 és 7441 m2 nagyságú ingatlanokra. A sza-
bályozási terv jóváhagyása után az ingatlanok a jelenle-
gi Má-á (általános mezőgazdasági) övezeti besorolásról 
Gksz-1 (gazdasági, kereskedelmi szolgáltató) övezeti be-
sorolásra változnak. A tervezéssel kapcsolatban bármi-
lyen felmerülő plusz költség a kérelmezőket terheli.

•	 Hozzájárult	a	Testület,	hogy	az	önkormányzat	 tulaj-
donában lévő, Isaszeg, Rákóczi u. 18. szám alatti épület 
két utcafront felôli szobáját az I-Clean 2003 Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. 2008. június 20-tól határozat-
lan időre bérbe vegye. 

•	 Klincsek	Attila	 önkormányzati	 képviselő	 2008.	 július	
havi tiszteletdíjáról lemondott az Isaszegi Szent Márton 
Lovas Hagyományőrző Egyesület és az Isaszegi Hor-
gászegyesület támogatására. 

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

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. július 7-én és augusztus 4-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!

NyArALNI MENNE? MI SEgíTüNk bENNE!
Szabad felhasználású hitelakció

kamata (jegybanki alapkamat függô):
• Éven belüli futamidejû hiteleknél évi 12%*
• Éven túli futamidejû hiteleknél évi 13%*
• Kamat* és THM** mértéke a 2008. április 21-én érvényes jegybanki alapkamat 

figyelembevételével került meghirdetésre illetve meghatározásra.
 Az igényelhetô hitel maximuma 5 millió Forint.
 500 000 Ft hitelösszeg akár egy jövedelemmel is igényelhetô.
 Kezelési költség (egyszeri): 1%–2,5% (min. 5000 Ft).
 Hitel elôkészítési díj (egyszeri): max. 5000 Ft.
 Ingatlanfedezet esetén átvállaljuk az értékbecslés díját.
 Elôtörlesztési díj: nincs.

THM** 500 000 Ft 1 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 17,84%
THM** 500 000 Ft 3 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 17,22%
THM** 1 000 000 Ft 5 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 15,81%

 A THM meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos
     jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek 
       változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató 
             értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fenti kondíciók 
              tájékoztató jellegû adatok, nem minôsülnek ajánlattételnek, 
           részletekkel kapcsolatban keresse kirendeltségünket.

PÉcEL ÉS VIDÉkE TAkArÉkSzöVETkEzET 
Isaszeg, Kossuth L. u. 15., tel.: 28/582-270
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Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus... 
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Köszönet a segítőknek
A	Hétszínvirág	Óvoda	nevelőtestületének	 régi	 álma	volt,	
hogy gyermekei részére egy sportudvart alakítson ki. Saj-
nos anyagi lehetôségeink ezt nem tették lehetővé. 

2007	 decemberében	 a	Gábor	Dénes	Óvoda,	Általános	
Iskola, Számítástechnikai és Informatikai Szakközépisko-
la, Szakképző Intézmény hagyományos karácsonyi kon-
certjének bevételét – 100 000 Ft-ot – óvodánk gyermekei 
részére ajánlotta fel. Nevelőtestületünk elhatározta, hogy 
régi álmát valóra váltja. Évente megrendezett családi na-
punk bevételével kiegészítve hozzáláttunk terveink megva-
lósításához. Erről szerzett tudomást Hanák Ede vállalkozó 
apuka, aki munkájával és anyagi támogatásával előremoz-
dította álmaink megvalósulását. Precíz, ötletes munkájá-
val egy csodát hozott létre, melyben munkájukkal Kővágó 
Tibor, ifj. Nagy Ferenc és Hanák Sándor segítették. A sport-
udvart gyermekeink az idei családi nap keretében vehették 

birtokba. Csodálatos élmény volt látni az örömöt, ahogy bukfenceztek a gyepen, majd csapatot alkotva focizni kezdtek. 
Lehet, hogy a jövő nemzedék híres focistái itt lépnek először a zöld gyepre? 

A következő nevelési évtől óvodánkban kibővül a lehetőségek köre: az új sportudvaron sokféle mozgásos tevékenysé-
get, foglalkozást tudunk részükre a szabad levegőn biztosítani.

Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek gyermekeink és nevelőtestületünk nevében, hogy megvalósulhatott egy régi 
álom. 

A Hétszínvirág Óvoda vezetője és dolgozói

Megemlékezések Trianonról
Bár történelmi távlatnak 88 esztendő semmiképp sem tekinthető, de kevés-
nek sem ahhoz, hogy immár méltóságteljes megemlékezéssel legyünk 1920. 
június 4-éről, melyben Magyarország az akkori területének kétharmad részét 
vesztette el, anyanyelvi honfitársainak pedig egyharmada került az akkor ki-
alakult anyaország határain kívülre.

De 88 esztendő még mindig kevés volt ahhoz, hogy országunk akkori fel-
kavaró és méltánytalan megrablását át ne érezzük, és fájó szívvel ne emlékez-
zünk vissza erre a történelmi tragédiára.

Így volt ez június 4-én, a Fidelitas által rendezett emlékezés alkalmával, és 
így volt június 6-án, az Isaszegi Nemzeti Társaság szervezésében megtartott 
megemlékezésen is. A helyszín mindkét esetben az I-II. világháborús emlékmű 
volt, a római katolikus templommal szemben.

Az a lelki mélységből fakadó belső igény, mely e tragikus történelmi múlt-
ra emlékeztetett, nem tette lehetővé a közös megemlékezést, ugyanis olyan 
gazdag üzenetek hangzottak el vendég- és helybeli 
előadók részéről, hogy bármelyiket elhagyni kár 
lett volna, mindenkit meghallgatni viszont egy al-
kalomban bőségen felülivé vált volna. Így mindkét 
alkalom előadóinak gondolatébresztő visszatekin-
téséért és a jövőre irányuló kitekintéséért köszö-
nettel lévén, külön megköszönjük a szervezők 
lelkiismeretes munkáját és nagyközségünk lakos-
ságának részvételét, valamint az Önkormányzat 
vezetőinek jelenlétét.

A Szózat örökérvényű üzenete nyújtson a to-
vábbi alkalmakhoz is erőt a hazánk múltja iránt 
önmagukban felelősséget érzőknek: „Hazádnak 
rendületlenül légy híve, ó magyar!”

Bajusz Árpád, református lelkész 
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Tanévzáró ünnepség a Damjanich János Általános Iskolában
Koháry Orsolya igazgatónő a 2007/2008-as tanév évzáró ünnepségén így búcsúztatta a tanévet:

„Tudjátok-e, hogy ‚a szárnyak repülés közben nőnek?’ Van, aki közületek egy éve repül, van, aki már nyolc éve is. Kinek 
kicsinyke a szárnya, kinek nagy – néha túl nagy is. 

Sok-sok óvodában megtanult versikével a csomagotokban beléptetek az iskola kapuján, és lám, már mennyit tudtok? 
A legkisebbek is tudnak írni, olvasni és számolni. A nagyobbak pedig már annyit tudnak, hogy kicsi nekik ez a ház. To-
vább mennek, nagyobb iskolákba. Olyanok közé, akik újabb ismereteket adhatnak át nekik. 

‚Terebélyes fa hajszálgyökérből fejlődik, kilencemeletes torony kupac földből emelődik, ezermérföldes utazás egyetlen lépéssel 
kezdődik.’ (Lao-ce)

Bizony így van ez. Mindannyian tettetek egy apró lépést az ezer mérföldes utazás felé. Nagyon kellemes és sokat adó 
programjaink voltak. Különösen sokat foglalkoztunk a tanulmányi munka és versenyek mellett az ökoiskolai feladataink-
kal. A község tele van a madáretetőitekkel. Tovább gyűjtögettétek a kincstárjegyeket. Kap is jutalomból a 6.a osztály egy 
napot kirándulásra.

Sok sportversenyen vettetek részt, ami mindenképpen javatokra vált, még ha nem is kerültetek élre. Szívet melengető, 
ahogy az első és második osztályosok kezelik a számítógépet, ahogy az óvodások készültek az iskolára, ahogy a vívóink 
próbáltak megismerkedni ezzel az új sportággal. A nagyobbacskák a tanárnénik segítségével gyönyörű ünnepi műsorokat 
mutattak be. A néptáncosaink több alkalommal is megmutatták, milyen ügyesek. Tetszett ez a lengyeleknek, magyarok-
nak, helybelieknek és távoliaknak. Evelin néni angolosai aranyosak, vagyis első helyezést értek el. Gergő bácsi tanítványa 
fotópályázaton ért el kiemelkedő eredményt. Mondtatok mesét, vezettetek múzeumi látogatókat, készítettetek rengetek 
rajzot kiállításra. Megismertétek Mátyás királyt és a reneszánsz világát – csak hogy néhányat kiragadjak.

Tehát a szárnyaitok nőttek. Ahogy próbáltatok röpködni, úgy erősödött minden mozdulattól. Ügyesek vagytok. Bár 
kicsit szertelenek. Nehezen hallgattok a szóra. Ezen változtatni kellene! Vajon miért nem engedi az anyamacska, hogy 
kicsinyke kölyke helytelenkedjen? Mert nem szolgálja javát! Mi, a szüleitek és tanáraitok is így vagyunk ezzel: mindent 
meg akarunk adni nektek. Mindent, ami a javatokat szolgálja. És mindentől meg akarunk óvni benneteket. Mindentől, 
ami károtokra van.
‚Legyél azzá, amiért születtél, és boldog leszel!’ (Böjte Csaba)”

A továbbiakban az igazgatónő az iskola diákjai előtt virággal köszöntötte nyugdíjba vonuló kollegáinkat. 
A kiemelkedő eredményt elérő tanítványaink ajándékokat, az évfolyamelsők könyveket kaptak. (Terjedelmi okokból az 

eredmények felsorolásától eltekintünk. A szerk.)
A tanévzáró ünnepségünkön a 4.a és az 1.a osztály tanulóinak színvonalas műsorát láthatták a gyerekek és a megje-

lent szülők. Koháry Orsolya igazgatónő végezetül, kellemes pihenést kívánva a gyermeknek és a pedagógusoknak, bezárta 
a 2007/2008-as tanévet.

Tóthné Ludman Ilona, igazgatóhelyettes

A 2007/2008-as tanév eredményekben és programokban 
gazdag volt. Az általános iskolában 529, a művészeti okta-
tásban 304 diák tanult. A tanulmányi átlag 4,1. A legjobb 
eredményű alsós osztály a 4.a (4,6), felsős az 5.a (4,5). 
A magatartás iskolai átlaga 4,2, a szorgalomé 4. Az alsó 
tagozatban kiválóan teljesített 48 fő, kitűnő 14 fő. Felső 
tagozaton kitűnő bizonyítványt vitt haza 31 diák. A mű-
vészeti oktatásban résztvevő tanulók tantárgyi átlaga 4,6.

Magas az igazolatlan hiányzások száma. Ezúton is ké-
rem a szülőket, figyeljenek arra, hogy gyermekeik rendsze-
resen járjanak iskolába.

A tanulás mellett volt idő iskolai, körzeti, országos tanul-
mányi- és sportversenyeken való megmérettetésre is. Gratu-
lálok a versenyeken részt vevő és helyezést elérő diákoknak. 
Köszönöm a felkészítők lelkiismeretes munkáját. (Terjedelmi 
okokból az eredmények felsorolásától eltekintünk. A szerk.)

A sok program mellett jutott idő a gyerekek szabad-
idejének hasznos eltöltésére is. Tanulóink tanáraikkal rend-
szeresen kirándultak, karácsonyi partin, vásáron és hang-
versenyen vettek részt, két alkalommal papírt gyűjtöttek. 
Moziba, színházba, hangversenyre jártak, az énekkarosok 

a péceli Szent Erzsébet Általános Iskolában szerepeltek.
Köszöntöttük az édesanyákat, Mikulás ünnepségeket, 

kézműves foglalkozásokat és családi napot tartottunk. 
A Szülők-Nevelők bálján több mint négyszázan voltunk.

A nyári szünetben közel kettôszáz diák nyaral tanáraik 
felügyelete alatt Za-
márdiban, Kisecseten 
és a Mecsekben. Jú-
liusban diákjaink ang-
liai tanulmányúton 
vesznek részt.

Ezúton köszönöm 
meg a kedves szülők-
nek, hogy egész évben segítették az iskolai munkát, aktívan 
vettek részt a rendezvényeken. Köszönöm a Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy támogatta el-
képzeléseinket, biztosította működésünk tárgyi és anyagi 
feltételeit.

A nyári szünetre minden diáknak és dolgozónak jó pi-
henést kívánok.

Balog Istvánné, igazgató

Tanévzárás a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
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HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

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

Július 17-én (csütörtökön)
és augusztus 28-án

17:00 órai kezdettel!
a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.)

ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete Gábor oktatónál Tel.: (20) 325-8865

Palaga Mariann szervezônél: Tel.: (28) 632-871, (30) 285-0757
Isaszeg Ady E. u. 13.

T

 
Az Bag Band Bt.AKKREDITÁLT

www.bagband.huNyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245

Állatorvosi ügyelet 2008. júliusában 
VII. 5–6. Dr. Kadocsa Emese 
 Pécel, Kálvin tér 6. 30/986-2643
VII. 12–13. Dr. Békési Béla 
 Pécel, Szemere P. u. 17. 30/954-9684
VII. 19–20. Dr. Korvin László 
 Kerepes, Szabadság u. 65. 30/743-7973
VII. 26–27. Dr. Michalik László 20/981-3100

Pályázati felhívás
Az önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az autóbusszal végzett, menetrend szerinti  

személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Személyszállításról szóló törvény) 
alapján, az Isaszeg közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási  

szerződés keretében történő ellátás tárgyában.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó 
feleljen meg a Személyszállításról szóló törvény által 
meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, 
hogy a szolgáltatást legalább a jelenleg érvényes me-
netrendnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
járműpark (pl. mozgásukban korlátozott személyek 
utazásának biztosítása) és szolgáltatás színvonalán 
biztosítja.

A részletes pályázati kiírás 300 000 Ft ellenében vehe-
tő át, amely összeget a vesztes pályázók visszakapnak, 
a győztes által befizetett összeg a kiírónál marad. A leté-
ti díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni, 
vagy egyszámlájára átutalni. A kiírás Isaszeg Nagyköz-
ség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkár-
ságán, a Rákóczi u. 45. szám alatt hétfőtől csütörtökig 
8.00–16.00 óra, pénteken 8.00–12.00 óra között vehető 
át a befizetést igazoló okiratok ellenében. 

Az ajánlattétel határideje: 2008. szeptember 31. kedd 
9.00 óra, pályázatbontás aznap 10.00 órakor.

Az elbírálás módja: a pályázat kiírója előminősítéssel 
nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja. Az el-
bírálás szempontjai megtalálhatóak a „Részletes pályázati 
felhívás”-ban.

Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2008. ok-
tóber 16.

A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2008. október 
20.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. de-
cember 1.

A szerződés időtartama: 7 év.
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü-

lete eredménytelennek nyilvánította a Belügyi Közlöny 
2008. évi 8. számában és a Közlekedési Értesítő 7. számá-
ban megjelent pályázatot, amelyet a Személyszállításról 
szóló törvény alapján Isaszeg Nagyközség közigazgatási 
területén végzendő közúti személyszállítás közszolgálta-
tási szerződés keretében történő ellátása tárgyában írt ki.

Traffipax elôrejelzés 2008. július hó

2008. július 01-től a Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi 
területén már 2 darab traffipax készülék üzemel!

Július 01: Kistarcsa és Aszód, 02: Gödöllő és Aszód, 03: Gödöllő és 
Veresegyház, 04: Kistarcsa és Veresegyház, 05: Gödöllő és Aszód, 06: 
Kistarcsa és Veresegyház, 07–08: Pécel és Veresegyház, 09: Kistarcsa 
és Aszód, 10–11: Kistarcsa és Veresegyház, 12: Pécel és Aszód, 13: 
Pécel és Veresegyház, 14–15: Dány és Veresegyház, 16–18: Pécel és 
Aszód, 19: Dány és Aszód, 20: Pécel és Veresegyház, 21–22: Gödöllő 
és Veresegyház, 23: Kistarcsa és Aszód, 24–25: Kistarcsa és Veres-
egyház, 26: Kistarcsa és Aszód, 27: Gödöllő és Veresegyház, 28–29: 
Pécel és Veresegyház, 30–31: Dány és Aszód Rendőrőrs területe.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala ingóárverést tart  
2008. július 25-én pénteken 8.30 órakor.

Helye: 2117 Isaszeg, Polgármesteri Hivatal nagyterme.
Tárgya: 1 db Piaggio robogó.
Állapota: törött, üzemképtelen.
Alvázszáma: DGM 538090M, SAL 1T 0045893.
Becsértéke: 5 000 Ft.
A robogó az árverés előtt megtekinthető a Polgármes-
teri Hivatalban.
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Az Isaszegi Településüzemeltetési és Vízmű Közhasznú Társaság  
közhasznúsági jelentése a 2007. gazdasági évről

A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentős szá-
mú közfeladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat 
számára. Isaszeg Nagyközség Önkormányzata e közfel-
adatok közül két feladat, az egészséges ivóvíz-szolgáltatás, 
szennyvízelvezetés és -tisztítás elvégzésével a – kizárólag 
önkormányzati tulajdonú – Isaszegi Településüzemeltetési 
és Vízmű Közhasznú Társaságot bízta meg, és a két tevé-
kenységre közhasznú szerződést kötött.

A társaságnak a tárgyévet követően közhasznúsági je-
lentést kell készítenie és közzétennie. A közhasznú társa-
ság (továbbiakban: társaság) jegyzett tőkéje 8 530 000 Ft, 
mely 3 250 000 Ft készpénzből és 5 279 400 Ft nem pénz-
beli hozzájárulásból áll. A cég felügyeletét a tulajdonos 
önkormányzat képviselő-testülete által választott, 3 tagú 
felügyelőbizottság látja el. A felügyelőbizottsági tagok az 
alapítótól független személyek.

A társaság a beszámolókészítési időszakban 23 979 000 
Ft mérleg szerinti eredményt ért el az ivóvíz-szolgáltatás, 
szennyvízkezelés, építési és egyéb (főleg számviteli) szol-
gáltatás tevékenységéből. Az alapító okiratában meghatá-
rozott cél és a vállalkozási tevékenysége utáni adókötele-
zettséget érintő kedvezményt igénybe vette.
A társaság vízmű üzletágának fejlesztési hitele:
– JCB árokásó gép vásárlásra 3 345 000 Ft, melyből hosz-

szú lejáratú 280 000 Ft, rövid lejáratú 3 065 000 Ft.
–  1 VW kisteherautó vásárlásra 1 952 000 Ft, melyből 

hosszú lejáratú 409 000 Ft, rövid lejáratú 1 543 000 Ft.
A szennyvízelvezetés és -tisztítás üzletág fejlesztési hitele: 
– 1 db VW kisteherautó vásárlásra 2 000 000 Ft, melyből 

hosszú lejáratú 1 068 000 Ft, rövid lejáratú 932 000 Ft.
A társaság a tárgyévben a közhasznú tevékenységéhez 

(vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás) állami 
támogatást nem vett igénybe. A társaság cél szerinti te-
vékenységéhez használt irodáját Isaszeg Nagyközség Ön-
kormányzatától bérli. Üzemelteti a vízmű létesítményeit, 
műtárgyait és vezetékeit, valamint a szennyvízelvezetés és 
-tisztítás létesítményeit, műtárgyait, közterületi átemelőit, 
a szennyvíztisztító telepet és a szennyvízcsatorna-hálóza-
tot, melyeket Isaszeg Nagyközség Önkormányzatától bé-
rel, a használatért bérleti díjat fizet. A beszámolási időszak-
ban a közművekre fizetett bérleti díj összege: 6 732 000 Ft. 
A társaság a tárgyévben az elszámolt amortizációból és az 
előző évi mérleg szerinti eredményből összesen 13 423 000 
Ft összegű – az alábbiakban részletezett – beruházást, illet-
ve fejlesztést valósított meg: 
– JCB 3CX árokásó gép 2007. évi hitel törlesztése 

2 868 000 Ft,
– nyomtató vásárlása 143 000 Ft,
– VW kisteherautó vásárlás 2007. évi részlete 3 323 000 

Ft,
– vagyonvédelem kiépítése a Rákóczi utcai telephelyen 

175 000 Ft,
– BOI5 mérő (labor műszer) 920 000 Ft,
– 1/A vízműkút, Ilkamajor bekötésének tervezési költsé-

ge 1 210 000 Ft,

– 1/A vízműkút, kútház építés 419 000 Ft,
– 2 db szivattyú a szennyvíztisztító telepre 1 674 000 Ft,
– csatornázási üzem részére VW kisteherautó vásárlás 

kezdő részlete 2 284 000 Ft,
– kisértékű tárgyi eszköz (100 000 Ft alatti) 407 000 Ft.
Összesen: 13 423 000 Ft.

A társaság befektetett eszközeinek fordulónapi állomá-
nya: 89 948 000 Ft. A közhasznú szerződés rögzíti, hogy 
a társaság a közhasznú tevékenységként végzett vízszol-
gáltatási, szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységéhez 
önkormányzati támogatást nem vesz igénybe, így cél sze-
rinti önkormányzati támogatást nem kapott. A társaság 
a beszámolási időszakban folyamatosan végezte Isaszeg 
nagyközségben és Szentgyörgypusztán az ivóvíz-szol-
gáltatást, Isaszeg nagyközségben a szennyvízelvezetést és 
-tisztítást. A vízszolgáltatás árbevétele 76 366 000 Ft, nye-
resége 11 058 000 Ft.

Az év során 59 db vízbekötést végeztünk, ezzel a vízhá-
lózatba bekötött ingatlanok száma 3 885 db. Szentgyörgy-
pusztát be kell kötni a községi ivóvíz- és szennyvízháló-
zatba.

A szennyvíz ágazat árbevétele 69 510 000 Ft, nyeresége 
12 672 000 Ft. A nyereség átmeneti megtakarításból adó-
dik, mert a közüzemi szolgáltatók a nem kellően tisztított 
szennyvízkibocsátás miatt 3 évig csupán a számított bír-
ság 5%-át fizetik.

A szennyvíztisztító telep mielőbbi bővítésre szorul, 
melyhez állami támogatást kell igényelni. Az önkormány-
zat 2008. januárban pályázatát benyújtotta.

A társaság mérleg szerinti adózott eredménye 23 979 000 
Ft, melyet az alábbiakra használ fel:
– az árokásó gép beszerzéséhez igénybe vett hitel 2008. 

évben esedékes törlesztő részletéhez 3 065 000 Ft,
– 2 db új kistehergépkocsi vásárlásra igénybe vett hitel 

2008. évben esedékes törlesztésére 2 475 000 Ft,
– 1/A vízműkút bekötésére, MÁV pályatest alatti vízve-

zeték építésre 16 439 000 Ft,
– szennyvízátemelők rekonstrukciójára 2 000 000 Ft.

Ritecz Görgy, ügyvezető

Sporthírek
Véget ért a 2007–2008. évi labdarúgó bajnokság. Az 
isaszegi KSK felnőtt csapata Pest megye II. osztály Vés-
nök csoportjában a 7. helyen végzett. Tizenhárom győ-
zelem, egy döntetlen és tizenkét vereség a mérleg, ami 
alapján 40 pontot gyűjtöttünk. A legeredményesebb já-
tékosunk Szabados Péter volt, aki tizenkét gólt szerzett. 
Az ifik versenyében az 5. helyen végeztek az isaszegi fia-
talok. A legtöbb gólt Bohács Ádám rúgta, aki huszon-
hatszor talált a kapuba.

Az új bajnokság első mérkőzésére 2008. augusz-
tus 16-án kerül sor. Részletes sorsolást az augusztusi 
számban tudunk közölni.

 Ligeti László, elnök
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Anyakönyvi hírek
a 2008. 05. 15–2008. 06. 15. közötti időszak eseményeiről
Születések:

Labát Csilla Luca Hősök utca 28.
Nagy Gábor Bendegúz Dózsa György utca 13.
Németh Márton Május 1. utca 31.
Orosz Zsófia Kinizsi Pál utca 15.
Kanalas Emília Melodi Hold utca 6.
Kanalas Kamilla Hold utca 6.
Zoboki Dzsenifer Templom utca 43.
Kriston Dániel Külterület
Suhajda Bálint Erdő utca 20.
Szabó Máté Benjamin Szentgyörgypuszta

Házasságkötések:
Gattyán Éva Szilvia és Galyó János
Mrkva Irén és Morvai Imre
Szécsényi Anita és Szatmári Krisztián Sándor
Bujdosó Kinga Lívia és Verseczki László
Urveczky Etel és Hunya András

50 év egymás szeretetében:
Hafrvics András és Varga Mária, 1958. május 24-én kötöt-

tek házasságot, a Deák Ferenc u. 12. szám alatt élnek.
Tolnai László és Kis Mária 1958. május 31-én kötöttek 

házasságot, a Tompa Mihály u. 12. szám alatt élnek.
60 év egymás szeretetében:
Kis István és Szász Ilona 1948. június 6-án kötöttek há-

zasságot és Csorváson élnek.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Bálint Istvánné Nemes Anna (75 éves) 
 Alkotás utca 29.
Németh Kálmán (73 éves) Tavaszmező utca 11/A
Riskovits Albertné Sziráki Anna (73 éves)
 Kinizsi Pál utca 5.
Majosházi Lajosné Mágli Erzsébet (73 éves) 
 Aradi utca 12.
Tutkovics János (43 éves)  Tó utca 2.
Hajdu Mihályné Hajdu Anna (79 éves)
 Kossuth Lajos utca 21.
Hujacz Jánosné Janicsek Mária (77 éves)
 Béke utca 6.
Sörös Józsefné Haraszti Mária (81 éves)
 Klapka utca 16.
Szaniszló István (58 éves)  Szent István utca 9.
Bak Miklósné Baki Etelka (73 éves) 
 Kossuth Lajos utca 86/A
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Csóry Józsefné és Abdelhamid Mohamedné  
anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítások:
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szászi Istvánnét utolsó földi útján elkísér-
ték, sírjára virágot helyeztek és a család gyászában osztoztak.

Szerető férje és gyermekei.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik Németh Kálmánt utolsó útján el-
kísérték, sírjára a tisztelet virágait elhelyezték és osztoztak a család gyászában.

Szerető felesége és gyermekei. 
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Tutkovics Jánost utolsó földi útján elkísérte, 
sírjára virágot helyezett, a család gyászában osztozott.

Szerető édesanyja, felesége és gyermekei.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Szaniszló Istvánt utolsó földi útján elkísér-
te, sírjára virágot helyezett, a család gyászában osztozott.

Felesége és fia

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Július 

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

Augusztus 
01. Dr. Eszlári Egon
02–03. Dr. Kürti Orsolya
04. Dr. Kürti Orsolya
05. Dr. Kürti József
06. Dr. Tordai Gábor
07. Dr. Tordai Gábor
08. Dr. Horváth Anna
09–10. Dr. Tordai Gábor

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Tel.: 493-250, 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, pénteken 1200-kor kezdődik és szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.

Hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Du-i rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630–1730-ig.

A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.
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Kérjük minden  
kedves isaszegi  
polgár közreműködé-
sét abban, hogy  
ismerősei, barátai,  
rokonai körében  
segítsen felkutatni  
az Isaszegről  
határainkon innen  
és túl elkerült  
földijeinket, hogy 
megszervezhessük  
a velük való közös  
találkozót. 

A neveket, címeket,  
elérhetőségeket a  
Polgármesteri Hivatal  
címére kérjük eljuttatni: 

2117 Isaszeg,  
Rákóczi u. 45.
e-mail:  
hivatal@isaszeg.hu
telefon: 06-28/583-105.

Isaszegiek a nagyvilágban

2117 Isaszeg, Rákóczi út 8. Tel.: 06-28/582-371, 06-70/256-8483

Házassági évfordulóra, születésnapra, 
névnapra 20% árengedményt adunk 

étel- és italfogyasztás esetén,
ha az adott napon a Csata Vendéglôben ünnepel  

szeretteivel, barátaival, netán kollégáival. 
Akciós ajánlatunk 2008 év végéig érvényes, csak helyben fogyasztásra.
Üdülési csekket és étkezési utalványt elfogadunk.

A Csata Vendéglô ajánlata

Minden, aMi nyoMda
A ZoLa-Tech Kft. vállalja minden típusú kiadvány 
(névjegykártya, szórólap, prospektus, plakát, könyv, 
újság, naptár, stb.) teljeskörû nyomdai kivitelezését 
rövid határidôvel, KedveZô áron.

Telefon: 20/253-4073 • Fax: 28/493-547
e-mail: nyomda@zolatech.hu


