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Engedjék meg, hogy az új esztendő első lapszámát egy szívemhez igen közelálló 
Tamási Áron idézettel kezdjem:  „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 

Számomra ez az otthon: Pilis városa. 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Közügyeink, közös ügyeink
Tisztelettel köszöntöm Pilis város lakóit, a Hírnök újság olvasóit!

vtizedek óta élek itt, ezer 
szállal kötődöm a helyhez, az 
emberekhez. Ismerem min-

den szegletét, kanyarulatát, minden 
fáját és lankáját. De a legjobban 
mégis az itt élő közösséget szeretem. 
Mert olyan tökéletes? Kérdezheti 
most a kedves olvasó. A válaszom 
pedig az, hogy távolról sem. Bőven 
akadnak torzsalkodások, konfliktu-
sok, hangos viták, a mindennapi 
élet zaja itt Pilisen is – mint a vilá-
gon mindenhol – hangot követel 
magának. De ez így van rendjén. 
Meggyőződésem, hogy kis közös-
ségünk legfőbb értéke pont ebben 
rejlik: mindenki szeretne tenni – a 
maga módján és a lehetőségeihez 
mérten – a közös ügyek előbbre 
viteléért. Számomra Pilis ettől olyan emberi, ettől olyan sze-
rethető sok más fontos értéke mellett. Polgármesterként ezért 
is vagyok eltántoríthatatlan attól a törekvésemtől, hogy az 
egyes egyéni igényeket meghallgatva és mérlegelve a közösség 
egészének érdekét tartsam szem előtt, mikor Pilis város jele-
néről, jövőjéről van szó. 

Hiszek abban, hogy a közügyekért folytatott viták a hasz-
nunkra válnak, hogy a párbeszéd a lakossággal – bár néha 
zajos – de mindig eredményre vezet, ha a megfelelő csator-
nákon ténylegesen eljut hozzánk, és nem tűnik el a közösségi 
oldalak hírözönében. Pontosan tudom, átérzem: mindenki-
nek a saját problémája a legnehezebb, és szeretnének mielőbb 
megoldást találni rá. A közösségi oldalak azonban hiába 
is kecsegtetnek azonnali véleménynyilvánítási lehetőséggel, 
nem alkalmasak közügyek valódi megoldására. Ezért is báto-
rítom lakosainkat arra, hogy panaszaikat, jobbító szándékú 
javaslataikat a hivatalos úton, a Polgármesteri Hivatalban 
tegyék meg, ahol készséges kollégáink folyamatosan rendel-
kezésükre állnak. A társadalmi párbeszéd másik fontos pillére 
városunk lapja, a Hírnök, ahol amellett, hogy részletesen 
igyekszünk tájékoztatni a lakosságot minden aktuális tudni-
valóról, megvalósult eredményről, illetve további fejlesztési 
célokról, lehetőséget biztosítunk gazdasági partnereinknek, 
civil szervezeteknek, a helyi közösségépítő szervezeteknek, 

illetve a lakosságnak is, hogy közzé 
tegyék jobbító szándékú, építő gon-
dolataikat lapunk hasábjain. 

A párbeszéd fontossága mellett 
hiszek abban is, hogy van mire, kire 
büszkének lennünk. Ezért tartottam 
fontosnak a Pilis kiválósága – kitün-
tetés meghonosítását városunkban. 
Egy közösség összetartó erejét, csa-
ládias jellegét, önmagába vetett 
hitét hűen tükrözi, ha elismeri azon 
kiválóságokat, akik Pilisen születtek, 
alkottak, dolgoztak, és kiemelkedő 
munkásságukkal öregbítik városunk 
hírnevét. A kitüntetettek kiválasztá-
sában továbbra is számítok a lakos-
ság konstruktív közreműködésére, 
kérem, az elismerésre érdemes sze-

mélyre, közösségre tegyenek majd javaslatot erre vonatkozó 
felhívásunkat követően. 

Büszkék vagyunk mindenkire, aki tesz Pilisért: a cím jelöltjei, 
birtokosai mellett azokra is, akik apró, mégis fontos lépéseket 
tesznek a mindennapokban városunk fejlesztéséért, a közös-
ség összetartó erejének növeléséért: kertet gondoznak, sze-
metet szednek, szépítik környezetüket, támogatják az eleset-
tebbeket, beteget ápolnak. Bízom abban, hogy fáradozásaik 
napról napra egyre többeket inspirál a jó ügyek szolgálatára. 

Tény, hogy ez az év mindannyiunk számára a kihívások éve 
lesz, az EU választások mellett az önkormányzati választások 
is hatással lesznek országszerte a közhangulatra. Én azonban 
bízom, abban, hogy városunk túl tud emelkedni az aktuál-
politikai érdekeken, és valóban a legfontosabb cél felé – Pilis 
város fejlődésére – tudja összpontosítani figyelmét, erejét és 
minden képességét.

A közügyek szem előtt tartása mellett azonban elsősorban 
most azt is kívánom mindenkinek, hogy töltekezzenek a 
közelgő tavaszból, kiránduljanak sokat gyönyörű városunk-
ban és élvezzék Pilis szépségeit.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

É
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Decemberben a munkatervnek megfelelően egy rendes ülés, január 
hónapban egy rendkívüli és egy rendes ülés megtartására került sor. 

A decemberi ülésen a következő határozatok születtek: 

A 274/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatban a képviselő-testület 
elvetette a 2018. november 28-án megtartott rendes, nyilvános és zárt 
ülésen meghozott önkormányzati (képviselő-testületi) határozatok és 
rendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 

A 275/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozattal elfogadta a 221/2018. 
(IX. 27.) önkormányzati határozattal felállított ad-hoc bizottság jelentését. 

A 276/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozattal felkérte a polgármes-
tert, hogy a 2019 januári képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoz-
tatást a polgármesteri és az alpolgármesteri munkamegosztásról, az 
alpolgármesteri funkciók felülvizsgálatáról. 

A 277/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatban megvizsgálta a 
Pénzügyi Bizottság személyi összetételét, majd bővítette 1 fővel (Mala 
Ferenc) és utasította a jegyzőt a képviselő-testület SzMSz megfelelő 
pontjainak módosításának előkészítésére. 

A 278/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozattal Pilis Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete kiválasztotta és megbíz-
ta a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására alkalmas jelent-
kezőt a Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 
(PM_KEREKPARUT_2018) elnevezésű pályázat és a Települések fel-
színi csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a település 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 
(PM_CSAPVIZGAZD_2018) elnevezésű pályázat keretében. Továbbá 
felkérte a polgármestert, hogy a vállalkozói díjakat a 2019. évi költség-
vetés céltartalékában tervezze meg és felhatalmazta a polgármestert a 
közbeszerzési tanácsadói szerződések aláírására.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 279/2018. (XII. 
13.) önkormányzati határozatban megbízta a Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a település víz-
gazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 
PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázathoz kapcsolódóan Pilis, Kávai út – 
Rákóczi utca (2450 m) szakaszának befogadója engedélyezési terveinek 
elkészítésével a nyertes céget, azzal a feltétellel, hogy a végrehajtáshoz 
szükséges forrás 50%-át a 2018-as év költségvetésének általános tarta-
léka terhére biztosítja és a fennmaradó összeget a polgármester tervez-
ze a 2019-es költségvetés céltartalékában. Amennyiben a 2018-as évben 
nem kerül felhasználásra az összeg, akkor a teljes bekerülési költség a 
2019-es költségvetés céltartalékában legyen. Ezzel egyidejűleg felhatal-
mazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

A 280/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatával Pilis Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta, hogy 
a település belterületén keletkező csapadékvíz elvezetésére szolgáló 
tanulmánytervet kíván készíttetni, valamint felkéri a polgármestert, 
hogy a 2019. évi költségvetésben tervezze be a megvalósításhoz szüksé-
ges összeget a céltartalékok között.

Pilis Város Önkormányzata képviselő-testülete a 281/2018. 
(XII. 13.) önkormányzati határozatban elfogadólag jóváhagyta a 
PM_KEREKPARUT_2018. kódszámú „Kerékpárutak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatá-
sa Pest megye területén” elnevezésű és a PM_CSAPVIZGAZD_2018. 
kódszámú „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszer-
zési eljárás ajánlattételi felhívás tartalmát, a bíráló bizottság közbe-
szerzési tárgya szerint szakértelemmel rendelkező tagja megbízta a 
megfelelő kompetenciával és végzettséggel rendelkező üzemmérnököt 
és közbeszerzési tanácsadót.

A 282/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozat tartalma szerint Pilis 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete a PM_VALLPARK_2017 
kódszámú, Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítá-
sa és fejlesztése Pest megye területén című pályázat keretén belül, 
PM_VALLPARK_2017/8 számú „Vállalkozói negyed kialakítása 
Pilisen” című pályázatához kapcsolódó Kötelező tájékoztatás és nyilvá-
nosság feladatok ellátására kiválasztotta a nyertes pályázót és megbíz-
ta feladatainak ellátásával, egyidejűleg felkérte a polgármestert, hogy a 
vállalkozói díjat a 2019. évi költségvetés céltartalékában tervezze be és 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. 100%-os tulajdonosa elfogadta a 283/2018. (XII. 13.) 
önkormányzati határozatában, hogy térítésmentesen átadja és tulajdon-
ba adja 2018. december 17-i nappal a Pilis Városüzemeltető Kft. részére 
az Mötv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában foglalt közfeladatainak ellátása 
céljából a Nissan X-Trail típusú, NDJ-660 frsz-ú gépjárművet, felkérte a 
kft. ügyvezetőjét, hogy a mindenkori éves beszámolója keretében adjon 
tájékoztatást az eszközök meglétéről, állapotáról, használatáról, továb-
bá felkérte a polgármestert a végrehajtásához szükséges adminisztratív 
intézkedések megtételére.

A 284/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatban Pilis Város Ön- 
kormányzatának képviselő-testülete, mint a Pilisi Városüzemeltető 
Kft. 100%-os tulajdonosa 400.000,- Ft működési többlet támogatást 
biztosított a kft.-nek útszóró só vásárlására Pilis Város Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének működési tartaléka terhére, felkérte a 
polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedést tegye meg.

A 285/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozattal Pilis Város Ön- 
kormányzatának képviselő-testülete dr. Batka Brigitta belső ellenőrzési 
vezető által készített 2019. évi belső ellenőrzési tervben foglaltakat 
jóváhagyólag elfogadta.

A 286/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozattal Pilis Város Ön- 
kormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Polgármesteri Hivatal 
Monitoring Stratégiáját 2019. évre egyöntetűen elfogadta és tudomá-
sul vette.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 287/2018. (XII. 13.) 
önkormányzati határozatával elfogadta az önkormányzat képviselő- 
testületének 2019. évi munkatervét, felkérte a polgármestert a munka-
terv figyelemmel kísérésére és folyamatos végrehajtására.

A 288/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatban Pilis Város Ön- 
kormányzatának képviselő-testülete a 1364/2018. (VII. 27.) kormányha-
tározat végrehajtásának megfelelően kijelölte a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos szolgáltatókat. A végrehajtásához szükséges fedezetet 
a Magyarország kormányzatával kötött támogatási okirat szerint biz-
tosította, valamint felhatalmazta a polgármestert a vállalkozásokkal 
történő szerződés megkötésére.

Más döntés a közelgő év végére tekintettel már nem született. A képvi- 
selő-testület január 16-án rendkívüli üléssel kezdte meg 2019-es mun-
káját, majd január 31-én rendes üléssel folytatta azt. Az üléseken a 
következő határozatok meghozatalára került sor:

KÖZÖS ÜGYEINK

A képviselő-testület ülései december–januári időszakban
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Az 1/2019. (I. 16.) önkormányzati határozatában Pilis Város Önkor- 
mányzatának képviselő-testülete név szerinti szavazással egyönte-
tűleg elfogadta a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető léte-
sítményeinek fejlesztése, a település vízgazdálkodás korszerűsíté-
sének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVIZGAZD_2018)” 
és a „Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújítá- 
sának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 
(PM_KEREKPARUT_2018)” kódszámon kiírt közbeszerzésről szóló dön-
tését. Továbbá megállapította a Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés 
építése Pilisen tervezés és kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményét. A megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges 
többletforrást a 2019. évi költségvetés céltartalékában tervezésre 
kerüljön. Felhatalmazta a polgármestert a feltételes vállalkozási 
szerződések aláírására.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete az „Önkormányzati 
tulajdonú intézmények felújítási és bővítési munkálatainak ellátása” 
2. rész tárgyú szerződés – Pilis, Dózsa Gy u. 33. szám alatti ingatlan 
felújítása – módosítását a 2/2019. (I. 16.) önkormányzati határozat mel-
léklete szerint jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási 
szerződés 1. számú módosításának aláírására.

A 3/2019. (I. 16.) önkormányzati határozatában Pilis Város Önkor- 
mányzatának képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a „Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a telepü-
lés vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye terü-
letén (PM_CSAPVIZGAZD_2018)” kódszámú pályázaton való indulást. 
Meghatározták továbbá, hogy a pályázat keretén belül a Rákóczi hrsz: 
2158/2; 2158/6; és a Kávai hrsz: 787/1; 787/2; 787/4 utcák csatornaszaka-
szai kerüljenek fejlesztésre. A projekt összköltségét 170.733.866 Ft-ban 
határozta meg. A projekt megvalósításához szükséges saját erőt a 2019. 
évi költségvetés céltartaléka között tervezi, illetve biztosítja. Az igényelt 
támogatás összege 162.197.173 Ft. Felhatalmazta a polgármestert a 
pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos szerződések aláírá-
sára, egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2019. (I. 16.) 
önkormányzati határozatával egyöntetűen elfogadta a „Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a település 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 
(PM_CSAPVIZGAZD_2018)” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a 
pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsmenti-, kötelező 
tájékoztatás és nyilvánosság-, műszaki ellenőri feladatok ellátása vég-
zőjének kiválasztását. Felkérte a polgármestert, hogy a vállalkozói díjat 
a 2019. évi költségvetés céltartalékában tervezze be, valamint felhatal-
mazta a polgármestert a szerződések aláírására.

A 5/2019. (I. 16.) önkormányzati határozatával elfogadta Pilis Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete a „Víziközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” elnevezésű pályáza-
ton történő indulást a településen található ivóvíz víziközmű hálózat 
szivacsos csőtisztítása megvalósítása céljából. A munkák elvégzésé-
nek értékét és így a pályázott összeg nagyságát 29.940.330 Ft+áfa 
összegben, azaz bruttó 38.024.219 Ft összegben jelölte meg, melyhez a 
szükséges 30%-os önerőt a 2019. évi költségvetés céltartalékai között 
rendelte tervezni. Felhatalmazta a polgármestert a pályázaton történő 
részvétellel kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, az 
önkormányzat képviseletére.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú szavazat-
tal elfogadta „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" elnevezésű 
pályázaton történő indulást a 6/2019. (I. 16.) önkormányzati határo-
zatában. Felkérte a polgármestert, hogy a pályázatot 150 m3 illegáli-
san lerakott hulladék ártalmatlanítását célul kitűzve – de maximum 
3 millió forintos pályázati értékhatárig – nyújtsa be, egyben nyilatkozott, 
hogy csökkentett támogatási mérték esetében a kitűzött feladat meg-
valósításához szükséges saját erőt 2019. évi költségvetésben tervezi a 

célfeladatok, előirányzatok között. Felhatalmazta a polgármestert a 
pályázaton történő részvétellel kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentu-
mok aláírására, az önkormányzat képviseletére.

A 7/2019. (I. 16.) önkormányzati határozatában egyhangúlag határozott 
Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilis Városért 
Közalapítvány” Alapító Okiratának módosításáról. A képviselő-testü-
let felkérte a polgármestert, hogy a döntés alapján a „Pilis Városért 
Közalapítvány” Alapító Okiratát Pilis Város Önkormányzata mint Alapító 
nevében írja alá, és a rögzített változások bejelentésére, valamint a vál-
tozások átvezetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az alapító 
egyúttal elfogadta a megjelölt módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a 
Kuratórium elnökét írásban értesítse.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2019. (I. 16.) önkor-
mányzati határozatában egyhangúan elfogadta a Belügyminisztérium 
által kihirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 
2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérren-
dezési alap támogatásról” elnevezésű pályázaton történő indulást. 
Felhatalmazta a polgármestert a pályázaton történő részvétellel kap-
csolatos nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, az önkormányzat 
képviseletére.

KÖZÖS ÜGYEINK

2019. március 21-23-a között Pilis Város Önkormányzata a szokott 
helyen – az óvodánál – elektromos és elektronikai hulladékgyűjtést 
szervez. Bővebb felvilágosítás a megszokott hirdetményeken várható!

Tavaszi elektromos és 
elektronikai hulladékgyűjtés
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2019. évi esedékes helyi adókat két egyenlő részletben kell megfizetni, 
melyek határideje 2019. március 18., illetve 2019. szeptember 16.

Az egyenlegközlők, a befizetéshez szükséges csekkek, valamint rele-
váns esetben a gépjármű-határozatok február hónapban kerülnek meg-
küldésre az Adózók részére. 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) 
bekezdése alapján „az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton 
tart kapcsolatot az adózókkal”.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont alapján, és a törvény 
végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. 
január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Pilis Város Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási kötele-
zettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok 
esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgálta-
tási felülete az ELÜGY, mely elérhetősége https://ohp-20.asp.lgov.hu. 

Bővebb tájékoztatás a www.pilis.hu oldalon lévő „Elektronikus ügyin-
tézés tájékoztató anyagai” linkre kattintva olvasható!

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 
2019 január elsejét követően papír alapon nem áll módunkban 
ügyindító dokumentumot befogadni. 

2019. március 1-jétől az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) korm. rendelet 22.§. (2) bek.-e alapján az önkor-
mányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, 
a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt 
az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás 

teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint 
elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóható-
ság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékozta-
tást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektro-
nikus elérhetőségéről. Az adófolyószámla csak abban az esetben 
kérdezhető le, ha teljeskörű képviseleti joggal/meghatalmazottal 
rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek 
intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben. Amennyiben még 
nem küldött meghatalmazást, kérjük, mielőbb pótolja!

Amennyiben nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány az önkor-
mányzati hivatali portálon, csak abban az esetben használható az 
e-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/ 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabálya-
iról szóló 465/2017. (XII. 28.) korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján 
a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötele-
zettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással 
köteles teljesíteni. 

Egyéni vállalkozók, akik nem áfa-kötelesek és egyéb, adószám-
mal rendelkező magánszemélyek: részükre is kötelező az elektro-
nikus kapcsolattartás, ügyintézés. A pénzforgalmi számlanyitásra 
nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési 
számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbí-
zással köteles teljesíteni. 

2018 november, illetve december hónapban az adóhatóság fizetési fel-
hívásokat küldött az érintett adózók részére. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
akik nem rendezték fizetési kötelezettségüket, azokkal szemben az adóha-
tóság – további értesítés mellőzésével – végrehajtási cselekményt 
fog kezdeményezni 2019. március 18-át követően. Ilyen cselekmé-
nyek például: a fizetés lefoglalása, egyéb jövedelem lefoglalása, 
gépjármű forgalomból való kitiltása.

SÓDAR FERENC ✍ adóügyi csoportvezetô

„ATTILA ÚTI ÓVODA:
A meglévő épületszárny energetikai korsze-
rűsítési munkái során kicserélik a homlokzati 
nyílászárókat, a szélső teherhordó falszerkeze-
tekre, valamint a magas- és lapostetős épület-
szárny zárófödémére utólagos hőszigetelést 
helyeznek el. Az építési munkák során felújít-
ják az épületgépészeti, valamint az épületvil-
lamossági rendszereket. A régi és új szárny 
esetében is meg kell valósítani a komplex aka-
dálymentesítés feltételeit.

Az új épületszárnyban egy új csoportszoba, 
egy tornaszoba, egy logopédiai foglalkozta-
tó, valamint szociális és kiszolgáló helyiségek 
kerülnek kialakításra.

A munkaterület átadás-átvételére 2018. 
szeptember 3-án került sor.

Jelenlegi állapot szerint:
Régi épületszárny
– megtörtént a homlokzati nyílászárók cse- 

réje;
– elvégezték a belső átalakításokhoz szüksé-

ges bontási munkákat;
– folyamatban van a gépészeti alapvezetékek 

kiépítése;
– elkezdték az erősáramú vezetékek kiépí- 

tését;
– a nyílászárók beépítését követően a sérült 

területeken és a kventeknél befejezték a 
vakolási munkákat;

– kiépítették a gipszkarton álmennyezetek tar-
tószerkezetét;

– a födémáttörést követően elhelyezték a 
fénycsatorna fogadószerkezetét a lapos- 
tetőn;

– a lapostetős épületszárnynál elkészítették 
a zárófödém hőszigetelését, melynek érde-
kében, a szükséges mértékben, megbon-
tásra került a pala fedésű régi fedélszék. 
A feltárást követően megállapítottam, hogy 
a gömbfákból készített szarufák tengely-
távolsága változó, több pozícióban 96-103 
cm közötti értékeket mértem. A tapasztal-
tak alapján úgy ítéltem meg, hogy szakági 
tervezői állásfoglalást kérek a tervezett 
héjazatcserével kapcsolatos feltételek tisz-
tázása érdekében. 

Új épületszárny
– a szélső és közbenső teherhordó falszerke-

zetek építési munkái tavaly decemberben 
befejeződtek;

– január hónapban elkészítették az áthidalók, 
a monolit vasbeton gerendák és koszorúk 
zsaluzatait és elhelyezték a statikai tervek-
nek megfelelő vasszerelést. A 2019. febru-
ár 1-jei helyszíni bejárás során tapasztaltak 
alapján az érintett szerkezetekre vonatko-
zóan a betonozási engedélyt megkapta a 
kivitelező. 

DÓZSA GY. ÚTI ÉPÜLET:
Az épületegyüttes részleges korszerűsítési 
munkái során az épület stabilitását biztosító 
alépítményi és vízelvezetési munkák kivite-
lezésére, a belső udvari homlokzatot érintő-
en 14 db nyílászáró cseréjére és a homlokzat 
rekonstrukciójára kerül sor. 

Homlokzat rekonstrukciója:
– a megsüllyedt járdaszakaszokat elbontot-

ták;
– a homlokzat sérült vakolatrészeit eltávolí-

tották;
– a lábazati vakolatot leverték;
– új, rabicolt homlokzati és lábazati cement-

vakolat készítése (több rétegben), valamint 
a dór típusú köroszlopok rekonstrukciója 
elkészült;

– szakkivitelező által készített új kapcsolt 
gerébtokos ablak – a belső oldali szárnyak-
nál hőszigetelt üvegezéssel – gyártásközi 
állapotát ellenőriztem. Az alkalmazott 
anyagok minősége, geometriai méretei és a 
kialakítás módja alapján a 14 db homlokzati 
nyílászáró gyártásának megkezdését enge-
délyeztem. Kivitelező tájékoztatása alapján 
február közepén kerül sor az ablakok és ajtók 
cseréjére, valamint a beépítést követő hely-
reállítási munkák elvégzésére.”

JÁNOSI LÁSZLÓ ✍ műszaki ellenőr

KÖZÖS ÜGYEINK

Tisztelt Adózók!

Beszámoló a városi beruházások jelenlegi állásáról
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Az épületek házszámmal történő ellátása egyaránt tekinthető köz- és magánérdeknek 
is. Erre tekintettel fontos hangsúlyozni, hogy az ingatlantulajdonos kötelezettsége az 

épületen a házszám kihelyezése.
Erről a 2011. évi CLXXXIX. tv. 14./A §. (5) bekezdése mellett, Pilis Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete a közterületek elnevezésének rendje és a házszám rendezésszabályairól szóló 
21/2015. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete 15. § (1) – (2) bekezdéseiben így rendelkezik: 
„(1) A házszámtáblát az adott ingatlannal (házzal) szembe állva, jól látható helyen, az ingat-
lanon álló épület házfalára (üres, beépítetlen ingatlan esetén, az ingatlan kerítésére) kell 
elhelyezni.
(2) A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat felőli részén, 
előkertes beépítési mód esetén – amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasha-
tó – a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, 
műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyezni.”

A házszámtábla mérete alapszám esetén elsődlegesen 20x20 cm felületű lehet, a méret 
házszám-kombináció alkalmazásakor kizárólag a házszám jól olvasható megjelenítéséhez 
szükséges mértékben növelhető.

A 21/2015. (IX. 27.) rendelet 15. § (6) bekezdése alapján felhívom a lakosság figyelmét az 
alábbiakra: a házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos kar-
bantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Belterületi ingatlanok esetében a pontos házszám kihelyezése, míg a zártkerti 
ingatlanok esetében a négy számjegyű helyrajzi számok kihelyezését kell az ingat-
lan tulajdonosának elvégeznie.

Mindezek alapján felkérjük a lakosságot, hogy a hiányzó házszámok pótlásáról mielőbb 
gondoskodni szíveskedjenek! 

Hiszek a pozitív példa értékteremtő erejé-
ben. Hiszek abban, hogy a jó ügyek előbb-

re vitele egy közösség valamennyi tagjának 
közös érdeke. Hiszek abban, hogy ez nálunk, 
Pilisen is így van. A Harmonika Ünnepén volt 
szerencsém személyesen is köszönteni 98. 
születésnapja alkalmából Tabányi Mihályt, a 
világhírű harmonikást, Pilis szülöttét. A fan-
tasztikus gálaesten sok tanítványa is jelen 
volt. Az egész rendezvényt különleges szel-
lemiség hatotta át, érezhető volt, hogy amit 
az életműve során adni tudott, az hatott az 
emberekre. Büszke vagyok arra, hogy nekünk, 
pilisieknek van kapcsolódásunk hozzá. Isten 
éltessen ezúton is, Misi bácsi!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Az ad hoc bizottság a 2018. szeptember 
27-én megtartott képviselő-testületi ülés 

alkalmával lett létrehozva, testületi dön-
tés alapján, a polgármesteri szabadságok, a 
Csernai Pál Közösségi Központ műszaki átvé-
tele és a külterületi illegális hulladék elszál-
lításával kapcsolatos ügyek vizsgálatára. A 
bizottság 3 tagból áll, Deák Csaba, Mala Ferenc 
és Németh István.

Eddigi tevékenységünk alapján a fenti ügye-
ket alaposan kivizsgáltuk, és a bizottság jelen-
tését a képviselő-testület elé tártuk, melyről 
a testület szavazott és a képviselők többsé-
ge megszavazta a jelentés elfogadását (2018 
decemberi testületi ülésen felolvasásra került 
a jelentés összefoglaló anyaga).

Jelenleg az Attila utcai óvoda bővítésével 
és felújításával kapcsolatban folytatunk vizs-
gálatot, ugyanis a tervezés és a kivitelezés is 

komoly szakmai hiányosságokat mutat. A vizs-
gálat eredményéről a Hírnök újságban és min-
den lehetséges fórumon be fogunk számolni.

A bizottság feladatául tűzte ki, hogy minden 
olyan ügyet felvállal, ami Pilis város és az itt 
élők érdekeit szolgálja. Célunk a problémás 
ügyek feltárása és azok megszüntetésére irá-
nyuló javaslattétel a képviselő-testület szá-
mára. Munkatervünk a következő fontosabb 
témákat tartalmazza:
• Az önkormányzat tájékoztatási kötelezettsé-

geinek vizsgálata. Javaslat kidolgozása a kép-
viselő-testület, a Polgármesteri Hivatal műkö-
désének transzparensé (átláthatóvá) tételére.

• Csernai Pál Közösségi Központ kivitelezése 
során az elfogadott kiviteli tervektől való elté-
rés okai és a módosított műszaki tartalom 
elfogadásának körülményei és azok hatásai az 
építkezés költségeire.

• Attila utcai óvoda bővítésvizsgálata, kiterjesztve 
a kivitelezési tervek elfogadására, a kivitelező 
kiválasztására, a kivitelezés során felmerült hiá-
nyosságok, nem megfelelőségek feltárására.

• Külterületi utakkal kapcsolatos meghiúsult 
pályázat körülményeinek tényfeltárása. Zsolt-
Diófa-Botond-Lehel utcákra. 2016-ban jó esély-
lyel indított pályázatunk volt, amely admi-
nisztrációs hiányosságok miatt meghiúsult.

• Javaslat a 2019-es pályázatokhoz szükséges 
önrészek fedezetének biztosítására. (A jelenle-
gi költségvetési tervezet nem tartalmaz ilyet.)

• Mezei őrszolgálat tevékenységének vizsgálata.
Vizsgálataink eredményét természetesen Önök 
és a képviselő-testület elé tárjuk a helyesbítő 
javaslatainkkal kiegészítetten. 

DEÁK CSABA, MALA FERENC, NÉMETH ISTVÁN ✍
(A cikk a szerzők kérésére változtatás 

és javítás nélkül került megjelenítésre.  Szerk.)

December 28-án az intézmény megkapta a működése megkezdéséhez 
szükséges használatbavételi engedélyt. Januárban a bútorok is 

folyamatosan kiszállításra kerültek, így végül semmi akadálya nem volt 
annak, hogy az épületet végre birtokukba vehessék az emberek.

A megnyitó előadásra január 20-án került sor, ahol a meghívott közön-
ség előtt a Gergely Théater közreműködésével felavathattuk az épüle-
tet, a bútorokat és a technikát. A Paprikáscsirke avagy Stex és New York 
című zenés vígjátékot láthatóan és hallhatóan nagy élvezettel követték 
a nézők, így mindenki jó hangulatban távozott az est végén.

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, és erre a gondolatmenetre 
épült a Kulturális Hét elnevezésű programsorozat tematikája, melyet 

a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház dolgozóival közösen 
szerveztünk és rendeztünk. A héten volt kiállítás-megnyitó, kultúra napi 
ünnepség és városi szavalóverseny is.

Január 26-án, a rendezvényfolyam zárásaként, pedig Csányi Sándor 
színművész jött el hozzánk önálló előadásával, Miként értsük félre a 
nőket? címmel, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel egymás 
után kétszer is műsorra kellett tűzni. Mindkét alkalom teltházas volt, 
annyira, hogy még pótszékeket is be kellett állítani. 

A sikeres bemutatkozás után, reményeink szerint, hasonlóképpen 
sikeres lesz további működésünk is!

LJUBIMOV KRISZTINA ✍ igazgató

KÖZÖS ÜGYEINK

Épületek házszámmal történő ellátása
Tabányi Mihály, 

városunk díszpolgára 
98 esztendős lett!

KÖSZÖNTŐ

Tájékoztató a képviselő-testület által felállított ad hoc bizottságról

Megnyitott a kapuit a Csernai Pál Közösségi Központ
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Könyvtárunkban 2019-ben folytatjuk az eddig megkez-
dett utunkat. Folyamatosan zajlanak helyi értéke-

ket bemutató kiállításaink az Ablak Galériában. Január 
hónapban Lengyelfalvi Melitta gyönyörű olajfestménye-
iből összeállított kiállítás volt látható „Ébredés” cím-
mel a rendhagyó kiállítótérben, februárban pedig Vincze 
Judit kötött, horgolt viseleti tárgyait csodálhattuk meg 
ugyanitt „Egy sima, egy fordított” címmel. Márciusban 
„Inspiráció” címmel Plavecz Katalin kézműves alkotásai 
lesznek láthatóak, míg áprilisban Tasi Zsuzsanna fest-
ményeiből nyílik kiállítás az Ablak Galériában.

Idén Tár-Sas körünk egy kicsit megújul. A társasjáté-
kozáson túl saját társasjátékot tervezünk. Az alapokat a 
február 2-i körön már letettük, az elkövetkezendő foglal-
kozásokon pedig továbbfejlesztjük majd. Minden hónap 
első szombat délelőttjén várjuk az érdeklődőket, gyere-
keket és felnőtteket egyaránt. Soron következő alkalma-
ink március 2-án és április 6-án 9-12 óráig lesznek.

Február 7-én véradást szerveztünk a Magyar Vörös-
kereszt Pest megyei Szervezetével közösen a Közösségi Házban. A délután 
folyamán 60 fő jelentkezett véradásra, ebből 57-en tudtak sikeresen vért 
adni. A véradók között üdvözölhettünk három első véradót is, ami külön öröm 
a szervezők számára. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és ily módon segítette 
a balesetet szenvedett vagy beteg emberek gyógyulását.

Ingyenes alapfokú számítógépes tanfolyamot szerveztünk a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) „A digitális munkaerő-piaci 
kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” pályázat kere-
tein belül február 7 és 19 között a Városi Könyvtárban. A 35 órás képzés a 
maximális 15 fő részvételével zajlott. A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők 

tanúsítványt kaptak. A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel tervezzük egy hasonló rendszerben zajló újabb tan-
folyam indítását márciusban is. A részletekről folyama-
tosan tájékozódhatnak a városi könyvtár elérhetőségein.

Február 8-án 18 órai kezdettel „Tabuk nélkül” címmel 
Kotlerné Bíró Ágnes tartott ingyenes egészségügyi előa-
dást a Kriston intim torna jótékony hatásairól.

Március 1-jén a Könyvtári Esték programsorozatunk-
ban dr. Rugonfalvi Kiss Csaba újabb történelmi kalan-
dozásra hívja az érdeklődőket. Ezúttal az Árpád-ház 
háborúiról hallhatunk a doktor úr előadásában 18 órai 
kezdettel a könyvtár olvasótermében.

Március 11-14. között csoportos tematikus foglalkozá-
sokra várjuk a gyerekeket nemzeti ünnepünk alkalmából.

Április 12-én rendhagyó költészet-napi megemlé-
kezésre készülünk, melynek helyszíne a Csernai Pál 
Közösségi Központ Színházterme lesz. A részletes prog-
ramot később tesszük közzé.

Április 15-18.: a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan 
kézműves foglalkozásokat tartunk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Idén is folyamatosan érkeznek könyvújdonságok, aktuális folyóiratok 
könyvtárunkba. A könyvtári tagság ingyenes a helyi lakosok számára. Várjuk 
régi és új olvasóinkat.

Programjainkról, újdonságainkról további felvilágosítást kaphatnak a 
06-29-498-851 és a 06 20 771-0387 telefonszámokon, a könyvtar.pilis@gmail.
com email címen, a www.kjvk.koznet.hu oldalon, a valamint a Kármán József 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház Facebook-oldalán.

Mindenkit sok szeretettel várunk a könyvtárba!
FEHÉRKE ✍

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasóközönséget, 
hogy a Hírnök XXIV. évfolyamának 2018. 

évi decemberi számában a képviselő-testületi 
döntésekről szóló beszámolóban félreérthető 
módon jelent meg a következő tartalom:

„Megtárgyalták a TAO támogatás felhasz-
nálásával megvalósuló sportcsarnok és lab-
darúgó pálya felépülésének feltételeit, mely 
szerint a város erre a projektre, amennyiben 
megvalósul, a szükséges önrészt biztosítja és a 
teljes projekt bekerülési összege nem lehet 1,15 
milliárd Ft-nál több. Továbbá rögzítették azt a 
tényt is, hogy az önerő folyósításának feltétele, 
hogy a jóváhagyott TAO támogatási keret tel-
jes mértékben feltöltésre kerüljön, valamint a 
végleges tervek MLSZ elé küldése előtt ismét 
szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása.”

Az egyébként az eredeti közlésből is kiol-
vasható tények rögzítésének érdekében most 
közöljük a jegyzőkönyvi kivonat teljes szöve-
gét. A képviselő-testület 2018. október 25-én a 
következő határozatot hozta:

„A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 1 tar-
tózkodás szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.

231/2018. (X. 25.) 
önkormányzati határozat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Pilis 1025/123 hrsz-ú ingat-

lan kizárólagos tulajdonosa: 

Határidő: 1./ pontnál azonnal, 2./ - 3./ - 4./ 
- 5./ pontnál azonnal és folyamatos,

Felelős: 1. pont tekintetében nincs, 2-3-4-5. 
pont tekintetében polgármester”

Mindehhez csak annyit fűznénk hozzá, hogy 
meggyőződésünk szerint a „megtárgyalni" ige 
használata, valamint a hangsúlyozott feltételes 
mód – „amennyiben megvalósul" – nem félre-
érthető módon foglalt össze egy határozatot. 
A jegyzőkönyvi pontosság és mindazok meg-
nyugtatásául közöltük az eredeti jegyzőkönyvi 
részt, akik szerint ez a közlés félreérthető követ-
keztetések levonására késztethetett volna. 

A szerkesztőség célja mindig is a hiteles és 
olvasóbarát tájékoztatás volt, és ez a jövőben is 
így marad. A hírek szerkesztése, az olvasóbarát 
forma, a különféle újságírói és irodalmi eszkö-
zök – például a sűrítés és az összefoglalás – 
alkalmazása bevett szerkesztőségi módszerek, 
ezek nélkül nem lapot, csak dokumentumtárat 
szerkesztenénk. Sajnálattal vettük tudomásul, 
hogy egyesek helytelenítették ezt a szerkesztő-
ségi eljárást. Tőlük elnézést kérünk, mindazon-
által megjegyezzük, hogy a Hírnök egy újság, 
nem pedig egy közlöny, amely köztudomásúlag 
a hivatalos határozatok tára – és olvasóként 
nem is szeretnénk, ha azzá válna. 

Kérjük döntésünk tudomásul vételét. 

SZERKESZTŐSÉG ✍

1./ feltételesen támogatja, hogy a Pilisi 
Labdarúgó Klub saját költségén kezdemé-
nyezze az MLSZ-nél a jóváhagyott sportfej-
lesztési program műszaki tartalmának módo-
sítását úgy, hogy a program keretében egy az 
MLSZ minimális előírásainak megfelelő sport-
csarnok és egy élőfüves centerpálya kerüljön 
megépítésre. 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi 
Labdarugó Klubtól a módosított terveket és a 
projekt költségvetését kérje be és az MLSZ-hez 
történő benyújtás előtt jóváhagyásra terjessze 
a Képviselő-testület elé.

3./ Az 1./ - 2./ pontban foglaltak végrehajtá-
sa során az Önkormányzat semmilyen jogcí-
men nem nyújt pénzügyi támogatást a Pilisi 
Labdarugó Klub részére.

4./ A feltételes támogatás határideje 2019. 
július 1-e, mely időpontig a Pilisi Labdarugó 
Klubnak be kell nyújtania a hosszabbítási kérel-
met az MLSZ-nél. 

5./ A forrás, 4. pont szerinti határidőre tör-
ténő rendelkezésre állása esetén a kivitelezési 
határidő 2022. június 30-a.

MOZAIK

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösség Ház hírei

Pontosítás
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A Kulturális Hét zárórendezvénye az idén har-
madik alkalommal meghirdetett III. Baranyi 

Ferenc Szavalóverseny volt a Városi Könyvtár és 
a Gubányi Károly Általános iskola közös szervezé-
sében, valamint a Segítünk Alapítvány támogató 
közreműködésével január 25-én. Nagyon nagy örö-
münkre ebben az évben is sokan jelentkeztek. A 
helyi iskola tanulói mellett a környékbeli általános 
iskolák is szép számban indítottak versenyzőket. Így 
Pilis diákjai mellett képviseltették még magukat a 
Bénye-Káva Általános Iskola, a nyáregyházi Nyári 
Pál Általános Iskola és AMI, a monorierdei Fekete 
István Általános Iskola, valamint a budapesti Fasori 
Gimnázium tanulói is.

A versenyre meghívást kapott iskolánk bécsi 
testvérintézménye, az AMAPED is. Az Ausztriai 
Magyar Pedagógusok Egyesületétől érkező a ver-
senyzők azonban – technikai okok miatt – két nap-
pal a verseny előtt le kellett mondják tervezett 
útjukat. Reméljük, jövőre már ők is itt lehetnek 
velünk.

A rendezvénynek a Csernai Pál Közösségi 
Központ Színházterme szolgált méltó helyszínül.

A zsűri elnöke idén is Baranyi Ferenc, Kossuth- 
és József Attila-díjas költő, író, műfordító, Pilis 
Város Díszpolgára volt, továbbá Hajnal Csilla, 
Pilis Város polgármester asszonya, valamint a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori 
Tankerületének képviseletében Farkas Zoltán 
szakmai igazgatóhelyettes úr vett részt a zsűriben.

A versenyre 3 kategóriában – 4. osztály, 5-6. 
osztály és 7-8. osztály – lehetett nevezni. Idén 38 
indulót hallgathatunk meg.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kármán József Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház több rendezvényből álló kulturális hetet szervezett 

január második felében.
Az eseménysorozat nyitórendezvénye 2019. január 22-én 17 órai kez-

dettel Jancsovicsné Bakosi Mária, Kastár Alkotói-díjas festőművész, 
„Szép magyar tájak" című kiállításának megnyitója volt az újonnan 
épült és immár használatba is vett Csernai Pál Közösségi Központ 
Dísztermében. A kiállítást január 31-ig tekinthette meg a nagyközönség. 
A tápiószelei festőművész kiállítása méltó tisztelgés a Magyar Kultúra 
Napja ünnepe előtt, hiszen képeinek témái hazánk ismert épületei, 
városrészletei, emlékművei és a jellegzetes hangulatú magyar tájak. A 
kiállítás megnyitása előtt Hajnal Csillának, Pilis Város polgármesteré-
nek, valamint Ljubimov Krisztinának, a Csernai Pál Közösségi Központ 
igazgatójának köszöntő szavait hallgattuk meg.

Ezt követően Ölvedi Krisztina, a Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház egykori dolgozója, művész és művészetpártoló, régiónk 

alkotóinak szakavatott ismerője méltatta Jancsovicsné Bakosi Mária 
alkotói munkásságát, ismertette a kiállítás anyagát, majd ünnepélyesen 
megnyitotta a kiállítást. 

A kiállító művésznő a meghatódottság hangján szólt a jelenlevőkhöz, 
közvetlenül beszélt művészi elhivatottságáról, a számára nagyon fontos 
magyar kultúra, a magyar haza igaz szeretetéről.

A megnyitót követő ünnepi műsorban Jakab Zoltánné Petróczy Ilona, 
pilisi költő közreműködött, aki három csodálatos szavalatot hozott erre 
az estére, valamint meghallgathattuk Erdélyi László csodás, auten-
tikus népi hegedűjátékát, valamint Gengeliczki Tibor Aranykoszorús 
Nótaénekes és zongorista improvizatív zongorajátékát is. Sajnos Pintér 
László gitárművészünk betegség miatt nem tudta vállani a fellépést az 
ünnepi megnyitón.

A rendezvény jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel, zenészeink öröm-
zenélésével és finom házi sütemények kóstolásával zárult.

Köszönjük a finom falatokat Simó Marika néninek és a Barátság 
Nyugdíjas Klubnak, valamint Lipták Mihálynak és a Képüsz Kft.-nek, 
továbbá a ZefferFoto-nak, amely megörökítette a rendezvényt.

MALIKNÉ  TURCSEK ZSUZSANNA ✍

Míg a zsűri döntéshozatalra visszavonult, a 
Kávészünet Duó zenekar lépett színpadra. A for-
máció fiatalos stílusban adta elő híres magyar köl-
tők megzenésített verseit. A koncert nagy sikert 
aratott gyerekek és felnőttek körében egyaránt.

A népes számú induló és a színvonalas interpre-
tációk közül a zsűrinek nem kis feladatot jelentett 
a nyertesek kiválasztása. A kategóriánként három 
díj mellett egy-egy különdíjat is kiosztottak az 
alapítvány jóvoltából.

A fődíj minden kategóriában 20.000 Ft értékű 
műszaki vásárlási utalvány, a 2. díj 10.000 Ft 
értékű vásárlási utalvány, a 3. díj 5000 Ft értékű 
vásárlási utalvány volt.

A díjakat a Segítünk Alapítvány biztosította 
a nyerteseknek, melyhez pályázat útján a Pilisi 
Önkormányzat kulturális alapjától kapott célzott 
támogatást. 

Ezen felül  minden díjazott versenyző Baranyi 
Ferenc Tótágás című kötetének egy dedikált pél-
dányát is hazavihette a városi könyvtár felajánlá-
sának jóvoltából.

A díjak átadása után kedves kötelességünk-
nek eleget téve köszöntöttük Baranyi Ferencet, 
aki január 24-én ünnepelte 82. születésnapját. 
Lehoczki-Lénárd Valentina szavalattal kedves-
kedett az ünnepeltnek, majd Malikné Turcsek 
Zsuzsanna, a Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház intézményvezetője, valamint a 
Hajnal Csilla polgármester asszony köszöntötte 
városunk híres szülöttjét.

A III. Baranyi Ferenc Szavalóverseny díjazottjai:
4. évfolyam
I. Hajdú Zsombor József – Fekete István Általános Iskola, Monorierdő
II.  Gajda Marcell Erik – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
III. Vidák Máté Patrik – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
5-6. évfolyam 
I.  Sándor Nóra – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
II.  Ihász Bence – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
III. Czira Gergő – Nyári Pál Általános Iskola és AMI, Nyáregyháza
7-8. évfolyam:
I. Csordás Norina – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
II.  Tóth Csilla Réka – Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
III Nagyidai Lili – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
Különdíjasok
Kresják Zétény – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
Juhász Sára – Fekete István Általános Iskola, Monorierdő
Pálfi Vivien – Nyári Pál Általános Iskola és AMI, Nyáregyháza.

A nyerteseknek sok szeretettel gratulálunk és 
mindenkinek további sok sikert kívánunk!

Köszönjük Rabi Anitának, a verseny háziasszo-
nyának a műsor levezetését. Köszönjük Lehoczki-
Lénárd Valentinának a szervezésben és a lebonyo-
lításban nyújtott segítségét.

Köszönjük a Csernai Pál Közösségi Központnak 
és dolgozóinak a helyszín biztosítását és a ren-
dezvények alatt nyújtott segítségüket. Külön 
köszönjük a zsűri tagjainak, hogy idén is vállalták 
ezt a tisztséget. Továbbá szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek, aki valamilyen formában 
segítette a rendezvény sikeres megvalósítását.

MALIKNÉ  TURCSEK ZSUZSANNA ✍

MOZAIK

Szép magyar tájak…

III. Baranyi Ferenc Szavalóverseny
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Mire képes az ember egyetlen percnyi örömért? És egyetlen percig 
tartó hírnévért? Vagy azért, hogy legalább egy percen át az tör-

ténjen, amit ő akar? Csak egy perc... Hetvenkét szívdobbanásnyi idő. 
Éppen annyi, amit nem sajnálunk akkor, ha értelmetlen butaságokra 
pazaroljuk, de pokolian fájlaljuk, ha valaki meglop vele. Csak egy perc... 
Bátran osztogatjuk azoknak, akik fontosak a számunkra, de vérig sértő-
dünk, ha valaki ismeretlen kéri tőlünk. Jellemző módon a vonat is akkor 
jön pontosan, amikor mi pont egy perc késésben vagyunk. Mindenféle 
érdekes és egyben megdöbbentő statisztikák mutatják meg, hogy egy 
ember átlagosan mennyi időt tölt ezzel vagy azzal: naponta, évente 
és az egész életében. Ezzel most sem szórakoztatni, sem untatni nem 
kívánjuk a Tisztelt Olvasót. Ennek az írásnak mindössze annyi a célja, 
hogy a kényelmeseket és az unatkozókat kizökkentsük a jól megszokott 
komfortzónájukból – még ha csak egy percre is. De reméljük, ennek az 
egy percnyi figyelemnek hosszan (örökké?) tartó pozitív hatása lesz, 
mert van az úgy, hogy egy percnyi figyelem életeket menthet – lelki 
értelemben is. Mert Isten ezt akarja: életeket, örök életeket menteni. 
Nem csak egy-egy percet szeretne magának az életünkből, hanem tel-
jes figyelmet kér tőlünk. Ő pedig igazi boldogságot ad nekünk percnyi 
örömök helyett, hírnév helyett békességet, 
akaratosságunk helyett pedig örök részt 
az Ő áldott, emberi lelket mentő tervében. 
Figyeljük csak az Igét: „És ahogyan Mózes 
felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az 
Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, 
annak örök élete legyen Őbenne.” (János 3,14-
15) Többek között ezt is mondta az Úr Jézus az 
Őt igen furcsán – csak lopva, titokban, estén-
ként – követő tanítványának, Nikodémusnak. 
Figyeljünk a nagypénteken megfeszített 
Jézusra, aki Húsvétra feltámadt, és nem csak 
egy-egy percnyi örömöt vagy sikert, hanem 
örök életet szerzett nekünk! Ezt üzeni nekünk 
is, a modern tanítványoknak, akik mindenfél-
ével foglalkozunk, akik egész nap sietünk, és 
talán csak a napunk végén tudunk egy percre 

feltekinteni Krisztus keresztjére. Ezt üzeni azoknak, akik már rég elfelej-
tették a minőségi idő fogalmát, és azoknak is, akik már rég elfelejtettek 
imádkozni – nem csak egy percnyi időre. Ilyen minőségi időkre várunk 
szeretettel mindenkit a böjti-húsvéti időszakban is.

KÁRNYÁCZKI ESZTER és SZÖLLŐSI ISTVÁN SÁNDOR ✍ evangélikus lelkészek

ELŐTTÜNK ÁLLÓ EVANGÉLIKUS PROGRAMOK:

• Április 4. és 11. csütörtök este 6 óra, Böjti Filmklub 
• Április 14., 10 óra, virágvasárnapi Passió-előadás
• Április 14., 11 óra, Virágvasárnapi Vásár és Forgatag; Zsombori 

Árpád „A szegény ember és a cserépedények” c. kiállításának meg-
nyitója; Élő Könyvtár – kérdezd a Passió szereplőit!

• Április 18., 18 óra, nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet
• Április 19., 10 óra, nagypénteki istentisztelet, a Kossuth Rádió élő 

közvetítésével. (Igét hirdet: dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök.)
• Április 20., 18 óra, nagyszombati istentisztelet
• Április 21., reggel 6 óra, hajnali istentisztelet az IZSÓP szolgálatával
• Április 21., 10 óra Húsvét vasárnapi úrvacsorás istentisztelet
• Április 22., 10 óra Húsvét hétfői úrvacsorás istentisztelet

Ebben az évben minősítésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésekre kerül 
sor, ezért január-február hónapban ismét több továbbképzésen, 

szakmai konferencián vettünk részt. Mai korunkban olyan szervezetre, 
pedagógus közösségre van szükség, mely a változásokkal szembenéz, 
nyitott, innovatív s alkotó tudást bír létrehozni. A törvényi módosulások 
megkövetelik, hogy az intézményükben dolgozó pedagógusok, vezetők 
napra kész információkkal rendelkezzenek a szakmai munka, pedagógiai 
folyamatok, vezetés-irányítás témakörében. 

Január 6-án, Vízkereszt jeles napján a gyermekekkel közösen lebon-
tottuk a karácsonyfát. Az ünnepek után jöttek a szorgos hétköznapok. 
Élveztük a szánkózást, csúszkálást, hógolyózást, „hóparádét”. Az idén 
kegyes hozzánk az időjárás, mert bőségesen kaptunk égi áldást. A Víz 
modul keretében a víz halmazállapot-változásait figyeltük meg. Ezeket 
a kísérleteket nagyon élvezték a gyermekek.

Nem feledkeztünk el a madáretetésről, madárvédelemről sem. 
Elsétáltunk a madáreledel boltba, hogy finom magvakat vásároljunk az 
énekesmadaraknak. Az ablak előtti fára helyeztük, s érdekes volt megfi-
gyelni, hogy a kis madarak milyen hálásak a kitett ennivalóért. 

A szülők részére január végén nyílt napokat szerveztünk, hogy bete-
kinthessenek intézményünk szakmai munkájába, a gyermekek minden-
napi életébe.

Február 2-án, Gyertyaszentelő jeles napján figyeltük a híreket, mit 
jósolnak a medvék. Vajon sokáig tart még a tél? A medve szerencsére 
nem látta meg az árnyékát, így reménykedhetünk, hogy gyorsan eljön a 

tavasz. A medve-héten medve tappancsokat készítettünk, medvés játé-
kokat játszottunk, mondókákat mondogattunk.

Az idén február 22-én rendeztük meg a farsangolást. A télbúcsúzta-
tó események között a gyermekek számára legizgalmasabb a farsangi 
délelőtt. A ráhangolódást segítette a Zenebona együttes vidám műsora. 
Hetekkel az esemény előtt a gyermekek izgatottan kérdezgették egymás-
tól: Te mi leszel a farsangon? A felnőttek is kivették a részüket a téli hideg 
elűzéséből. Kedvük szerint beöltöztek, a gyermekek legnagyobb örömére.

Ennek az időszaknak egyik fontos eseménye a hagyományosan meg-
rendezett Szülők-Nevelők Bálja, melyet ebben az esztendőben március 
2-ra tervezünk. Sok-sok szervező munka, lelkes hozzáállás előzi meg az 
eseményt, mely a szülők és a pedagógusok jó kapcsolatán alapul. Célja 
az udvari játékok felújítása, cseréje. 

Köszönjük támogatóinknak önzetlen segítségüket, hogy gyermekeink 
kulturált, biztonságos környezetben nőhessenek fel!

Egyúttal kérjük, gondoljanak ránk adójuk 1 %-ának felajánlásával is!

Boldog Gyermekkor Alapítvány: 
18685671-1-13 (Játékország Óvoda, székhely)

Szivárvány Alapítvány: 
18681639-1-13 (Gesztenyéskert tagintézmény)

Napsugár Alapítvány: 
18681347-1-13 (Meserét tagintézmény)

A PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA DOLGOZÓI ✍

MOZAIK

EGY PERC ÖRÖKKÉ

Hírek az óvodából



www.pilis.hu HÍRNÖK 11

eveházi Lászlóné Czégényi Klára 1930-ben szü-
letett Kőszegen, evangélikus családban. A kő- 
szegi evangélikus Gyurátz Gimnázium tanulója 

volt, majd egy Balikó Zoltán által tartott evangelizációs 
igehirdetés hatott rá úgy, hogy fiatal leányként elhívást 
kapott a teológia tanulására. 1949-ben nyert felvételt a 
soproni Teológiai Akadémiára, majd a Budapestre köl-
töztetett intézményben fejezte be teológiai tanulmányait. 
Beleden kezdte meg kántori és hitoktatói szolgálatát. 
Teológiai tanulmányai során ismerkedett meg Keveházi 
Lászlóval, akivel 1956 augusztusában kötöttek életre szóló 
házasságot. Békéscsabai és gerendási szolgálati évek után 
1958 október 23-án kerültek férjével Pilisre, ahol 37 éven 
keresztül végezték a nagy tradicionális közösségben gyü-
lekezetépítő és missziói nyitottságú lelkészi szolgálatukat. 

1980-ban történt lelkésszé avatásáig is aktív hitoktatói és ifjúsági 
munkát végzett a pilisi gyülekezetben. Sokat látogatott és fáradhatatlan 
lelkesedése nyomán indult el akkoriban a pilisi ifjúság összegyűjtése, 
amiből még ma is működő felnőtt csoportok, gyülekezeti szolgálattévők, 
hitoktatók, kántorok és az Izsóp énekkar is kinőtt. Hitoktatói szolgálatát 
a legnehezebb időkben is hűségesen végezte és látogatta a családokat. 
Gyermekbibliakört szervezett, hittankönyvek írásában vett részt és szív-
ügyének tekintette a gyermekek és fiatalok között végzett katechetikai 
szolgálatot. 

A Nők Világimanapja magyarországi bevezetésének az elindításában 
is meghatározó szerepet vállalt. Később a Magyarországi Ökumenikus 
Egyházak Női bizottságának elnöke lett, és angol és német nyelvtudá-
sának köszönhetően nemzetközi konferenciákon is képviselte a magyar- 
országi keresztyén asszonyokat és nőket.

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház által szervezett 
„Kulturális Hét” rendezvénysorozat második eseménye 2019. január 

24-én 18 órai kezdettel „Magyarnak lenni” címmel, Kautzky Armand 
Jászai Mari-díjas színművész, Alagi János énekművész és Pozsár Andrea 
zongoraművész zenés-verses estje volt a Csernai Pál Közösségi Központ 
Színháztermében.

Az esten Ljubimov Krisztina, az új közösségi központ igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, majd Malikné Turcsek Zsuzsanna, a városi 
könyvtár intézményvezetője beszélt az ünnep és emlékezés fontossá-
gáról. Bevezetőjében beszélt a Himnusz írójának, Kölcsey Ferencnek 
a munkásságáról. Ezt követően megemlékezett a pilisi Kultúrház 27 
évvel ezelőtti búcsúztatójáról és örömmel üdvözölte, hogy idén ezt az 
ünnepséget már az új közösségi központban tarthatjuk. Beszédében 
idézte Lugosiné Pelczhoffer Erzsébetnek, az egykor volt művelődési ház 
vezetőjének szavait, miszerint: „Úgy szokás mifelénk elbúcsúztatni az 
elmúlót és megünnepelni a születőt.” 

Ezen az estén mi kettős ünnepet is tartottunk, hiszen ünnepeltük a 
magyar kultúrát és ünnepeltük az új közösségi központunk születését.

Az est folyamán meghívott kiváló művészeink tolmácsolásában válo-
gatást hallhattak nagy magyar költőink műveiből. A színpadon többek 

A pilisi lelkészi szolgálatból 1996-ban vonultak nyug-
díjba férjével, és Kőszegre költöztek. A pilisi gyülekezettel 
a nyugdíjba vonulás után is mindvégig nagyon szoros 
kapcsolatot ápoltak. A kőszegi 16 év alatt igehirdetői 
és helyettesítői szolgálatot is fáradhatatlanul vállaltak. 
2011-ben költöztek a budai Sarepta Nyugdíjas Lelkészek 
Otthonába, ahol közel lehettek gyermekeikhez, családjaik-
hoz. Keveháziné Czégényi Klára testvérünk itt adta vissza 
lelkét Teremtőjének 2019. január 12-én a hajnali órákban. 

1980-ban lelkésszé avatásának ünnepén az az ézsaiási ige 
hangzott el, ami számára a beledi gyülekezeti szolgálatba 
indulása óta erőt és reménységet adó személyes ige volt: 
„Akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem 
fáradnak el.” (Ézs 40,31) Ez a bátorító és vigasztaló ige 

hangzott temetésén is a pilisi evangélikus temetőben, 2019. január 25-én. 
Akik az Úrban bíznak, megújuló erővel és reménységgel futják meg 

életük pályáját. Úgy töltik be életük hivatását, hogy életük forrása Isten, 
aki bőségesen nyújtja szeretetét. Ő adja a megújulni tudás képességét 
és az életben való botlásaink helyes útra terelését. Mindazok, akik 
részesültek Keveházi Lászlóné Czégényi Klára testvérünk szeretetéből, a 
házastársi, anyai, nagymamai, dédmamai, családi, rokoni, baráti és lelké-
szi szeretetből, az Isten erejéhez való ragaszkodásnak ezt a szép példáját 
kaphatták meg tőle. Azt az önfeláldozó és bátor hitet, ami Isten erőt adó 
szeretetét felismerte Jézus Krisztusban, akiben maga Isten hozta egészen 
emberközelbe az emberi élet minden titkát és az örökélet ajándékát. 
A feltámadás reménységében megbékélt szívvel búcsúzunk tőle.

DR. PÁNGYÁNSZKY ÁGNES ✍

között Radnóti Miklós, Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula, József 
Attila, Wass Albert, Reményik Sándor költeményei, valamint megzené-
sített versek és népdalok csendültek fel.

Köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy ezen az estén is velünk 
tartottak és együtt emlékezhettünk, ünnepelhettünk.

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA ✍

MOZAIK

„Akik az Úrban bíznak…”

Magyarnak lenni…

Keveházi Lászlóné Czégényi Klára ny. evangélikus lelkész testvérünket 89 éves korában szólította 
magához a Mindenható Isten. Három lánygyermek édesanyjaként unokák és dédunokák vették körül, 

akikkel a szülői és a lelkészi hivatás különleges és páratlan életútját oszthatta meg. 
Férjével, D. Keveházi László ny. esperes-lelkésszel 63 évet éltek boldog házasságban, a lelkészi 

és egyházi szolgálat közösen hordozott hivatásában és felelősségében. 

K
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Többször is adatigényléssel éltem különböző témákban az önkormányzat 
felé, egyes témákban, nem tudni miért, de többszöri kérés után sem sikerült 

választ kapni, sőt, azt a választ kaptam, hogy fizessek érte, ha kíváncsi vagyok 
rá. Na azért annyira nem voltam kíváncsi rá, ez különösen azért érdekes, mert 
képviselőként kértem ki az adatokat. Ezekhez a témákhoz költséget rendeltünk 
a 2018-as költségvetésben, tehát szavaztam róla, így úgy érzem, betekinthetek, 
hogy mire is ment el az adózók pénze. (Még jó, hogy amikor döntöttem, nem kellet 
fizetni érte.) Természetesen megértem, hogy a kérésem pluszmunkával jár, de ha 
korrektül lennék tájékoztatva egyes témákban, nem kéne ehhez a megoldáshoz 
nyúlnom. Ez nekem is ugyanúgy pluszmunka. Sajnos nem csak én jártam ebben 
a cipőben hosszú idő után megunva ezt a huzavonát, hogy hiába kérjünk, nem 
kapjuk meg a kért adatokat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól 
(NAIH) kértünk egy állásfoglalást. Amit meg is kaptunk, idézek a levélből.

„A hatóság megállapította, hogy az önkormányzat megsértette a bejelen-
tő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésének fűződő jogát 
az által, hogy az adatigényléssel összefüggésben arra hivatkozással, hogy az 
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellá-
tásához szükséges munka erőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, 

költségtérítést állapított meg, tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogszabályozási 
keretek között erre nem lett volna lehetősége.

A Hatóság a fentiek alapján az Infotv. 56 § (1) bekezdésére tekintettel felszólítja 
az Önkormányzatot, hogy jelen levél kézhezvételét követően 15 napon belül költ-
ségmentesem az Infotv. 28-30.§-aiban meghatározott rend szerint küldje meg a 
bejelentőnek a kért adatokat.

Az Infotv. 56 § (2) bekezdése értelmében az Önkormányzatnak haladéktalanul 
meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, és a megtett intézkedéseiről 30 
napon belül írásában tájékoztatni kell a hatóságot."

Sajnos nem az első eset volt, hogy a felsőbb szervekhez kellett fordulni. Ezután a levél 
után mindenki megkapta a kért adatokat minden ellenszolgáltatás nélkül. Mindenki szá-
mára sokkal egyszerűbb lenne, ha nem hónapokat kellene várni bizonyos adatokra, ezzel 
akadályoztatva a képviselők munkáját és a lakosság tájékoztatását. A fent leírtakból 
kitűnik, hogy törvényes eljárást kértünk. Elkerülhettünk volna a rengeteg problémát és 
időpocsékolás. A felsőbb szervek észrevételét a törvénysértések ellen. Remélem, együtt-
működve nyugalomban tudom tovább végezni képviselői feladatomat.

MARSOVSZKI ISTVÁN ✍ önkormányzati képviselő
(A cikk a szerző kérésére változtatás és javítás nélkül került megjelenítésre.  Szerk.)

Az új év kezdetével labdarúgóink és segítőik 
kemény felkészülési munkát kezdtek el. 

Lengyel Zoltán: Nagy odafigyeléssel, teljes 
erőbedobással biztosítjuk a körülményeket 
labdarúgóink számára. Utánpótlás korú lab-
darúgóinkat Nyáregyházára hordjuk bérelt 
busszal, hogy a felkészülés zökkenőmentesen 
történjen.

Halgas Tibor, felnőtt csapat: Nagyszerűen 
dolgozik a csapat összes játékosa. Azt gon-
dolom, hogy a harmadik edzőmérkőzés után 
az időszaknak megfelelő állapotban vagyunk. 
A felkészülési mérkőzések közül eddig ket-
tőt megnyertünk, egy döntetlen eredménnyel 
zárult, majd az NB III-as Kecskemét ottho-
nában játszottunk egy szoros mérkőzést 
(1:0). Újabb három edzőmérkőzésen fogjuk 
tovább csiszolni a csapatot. Reméljük, hogy 
a február 24-i, Százhalombatta elleni rajtra 
megfelelő állapotban leszünk. Heti két edzés 
mellett két-két edzőmérkőzésen próbálgat-
juk a taktikát, összeszokást. Ellenfeleink vol-
tak, illetve lesznek: Örkény, Pesthidegkút, 
Ikarus, Tápiószentmárton, Törökszentmiklós, 
Törökbálint, Kecskemét. A csapat magja meg-
maradt, de néhányan távoztak és érkeztek. 
Ketten távoztak, ők kevesebb lehetőséget kap-
tak az elmúlt évben. Három új játékost tud-

tunk igazolni: Szili személyében harcedzett, 
határozott kapust találtunk, valamint két új 
játékost, Sipos Istvánt és Gyökér Tamást, akik 
a mezőnybe érkeztek.

Miklósvári János, Pilis II: Január ele-
jén megkezdődött a felkészülés heti egy 
teremedzéssel, valamint edzőmérkőzésekkel. 
Péteri ellen győztünk 3:2-re, Dabastól kikap-
tunk 4:3-ra. Egy játékos távozott a keretből, 
egy labdarúgót igazoltunk. Gőzerővel készü-
lünk a február 24-i nyitányra.

Horváth Richárd, U19: Nagyon nehéz 
helyzetben vagyunk. Négy fiatal abbahagyta 
a labdarúgást munkahelyi, családi problé-
mák miatt. Öten a felnőtt keretet erősítik. 
Mindössze négyen vállalják az ifi játékot a ser-
dülők közül. Nehéz úgy új csapatot építeni, 
hogy a régiből csak heten maradtak.

Borgulya Tamás, U16: Célunk ebben a kor-
osztályban a mérkőzésérettség továbbfejlesz-
tése. Ennek érdekében heti 3 edzéssel és 5 
edzőmérkőzéssel készülünk a tavaszi idényre. 
Két új igazolás érkezett minőségi középpályás 
és szélső középpályás személyében.

Kerepeszki Zoltán, U7: Csapatunk két 
tornán is aranyérmet szerzett. Január 12-én 
Újlengyelben szerepeltünk, és az ötcsapatos 
tornán minden ellenfelünket felülmúlva, négy 
győzelemmel (Monor 5:1, Üllő 4:1, Albertirsa 
5:3, Újlengyel 4:0) szereztük meg a végső sikert. 
Január 19-én Törökszentmiklóson fociztak a 
srácok, itt nyolc csapat vett részt a rendezvé-
nyen. A mi csoportunkban mindhárom ellen-
felünket legyőztük (Bp Honvéd 6:2, Grosics 
Akadémia-Gyula 4:2, Törökszentmiklós 7:2)! 
Az elődöntőben a Szolnoki MÁV csapatát az 
1:1-es végeredményt követően félpályás, üres-
kapus büntetőkkel vertük meg 3:2-re. A döntő-
ben pedig a Szanda FC (Szolnok-Szandaszőlős) 
lurkói felett arattunk győzelmet 3:0 arány-
ban! A csapat tagjai: Gajdos Ambrus, Zsigri 
Levente, Tuskán Máté, Kerek Lóránt, Ormai 
Csaba, Kéri Áron. Gratulálunk srácok, nagyon 
ügyesek voltatok! 

Kérjük, kísérjék figyelemmel folyamato-
san frissülő honlapunkat a www.pilisilk.hu 
címen, illetve kövessék eseményeinket, híre-
inket Facebook-oldalunkon is! Találkozzunk 
a pályán! Hajrá Pilis!!!

A PILISI LK VEZETŐSÉGE ✍

MOZAIK

Csak hogy a lakosság is tisztán lásson!

Futball hírek

K E R É K P Á R
Szervíz

Profi kerékpár szervízelés Pilisen.
• Új kerékpárok üzembehelyezése
• Általános beállítások (fék,váltó...)
• Defektjavítás, külsőcsere
• Kerékfűzés, centrírozás
• Teleszkóp,tárcsafék olajcsere
• Teljeskörű átnézés, felújítás…

MŰHELYÜNK KIZÁRÓLAG BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN DOLGOZIK, 
IDŐPONTOT TELEFONON LEHET VELÜNK EGYEZTETNI! 

Bővebb információ: 06-70-55-77-596  •  Ocztos Gergő  EV
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Kedves Pilisiek! Először is köszönetemet 
szerezném kifejezni mindazoknak, akik 

a régió első három helyezettje közé bejutott 
egyesületünket támogatja a minél nagyobb 
pályázati összeg elnyerése érdekében. A 
TESCO írt ki pályázatot, amelyre az egyesüle-
tünk „Köss Barátságot a Természettel” címen 
pályázott. Pilisen a mi egyesületünk az első, 
amelyik ezen a pályázaton részt vett és beke-
rült az első három helyezett közé. A szavazá-
si szakasz vége február 17-én lesz. Örömmel 
tudatom, hogy az első héten egyesületünk 
kapta a legtöbb szavazatot. Tagjaink fárad-
hatatlanul kampányolnak a siker érdekében, 
de ez a siker nemcsak a mi érdemünk, hanem 
Pilis lakosaié is. Köszönjük és reméljük, hogy 
a szavazás további részében is számíthatunk a 
támogatásukra. 

A pályázat lényege egy környezetvédelmi 
projekt megvalósítása, melybe reményeink 
szerint bevonnánk Pilis lakosságát, felnőtteket 
és gyerekeket egyaránt. A program megvalósí-

Márciusi eboltási időpontok: 
március 2. és 23., 9-12 óra között.

Díja: 4000 forint (első oltás esetén 
plusz 500 forint az oltási könyv ára).

Helye: Állatorvosi Rendelő, 
2721 Pilis, Kossuth L. út 41. 

Dr. Hajdinák Zoltán 06-20/979-0057

A Segítünk Alapítvány, a Gubányi Károly Általános Iskola Szabadság téri 
és Kossuth úti telephelyének alapítványa 2018 karácsonyán ismét aján-

dékokkal kedveskedett a telephelyek tanulóinak. A meglepetések az iskola 
karácsonyi ünnepségének keretében kerültek átadásra. A Szabadság téri 
alsótagozat 150 000 Ft értékben különböző sporteszközöket, többek között 
kosárlabdákat, hozzátartozó palánkokat, tollaslabda-szetteket, röplabdákat 
és röplabdahálót, míg a Kossuth úti telephely – szintén ugyanilyen összegben 
– egy nagyképernyős okostelevíziót kapott, mely a faliújság szerepét fogja 
betölteni a felsőben. Köszönjük Kovács Péter és Gajdos Tünde tanároknak az 
eszközök beszerzésében nyújtott segítségét. Az ajándékokat az 1%-os felaján-
lásokból befolyt támogatások felhasználásával fedeztük.

Alapítványunk – az általános iskola és a városi könyvtár mellett – a 
III. Baranyi Ferenc Szavalóverseny szervezésében és lebonyolításában is 
szerepet vállalt. A díjakat, valamint a versenyzők és felkészítőik vendég-
látását a Segítünk Alapítvány biztosította, melyhez pályázat útján a Pilisi 
Önkormányzat kulturális alapjától kapott célzott támogatást.

Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé tették felajánlásaikkal alapít-
ványunk hatékony működését, gyermekeink iskolában töltött idejének minél 
jobb minőségű kitöltését, az oktatás technikai színvonalának emelését. Kérjük, 
továbbra is támogassanak minket, minden segítséget szívesen fogadunk!

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍ a kuratórium elnöke

Kedves Lakosok!

Ez történt velünk szeptember óta: 2018-ban elmaradt az őszi Te 
szedd! akció, így október 20-ra „Fogadj Örökbe Egy Utcát” akciót 

hirdettünk. Az akció célja az volt, hogy az utcákról a szemetet 
összeszedjük. Az önkénteseknek nem kellett messzire menniük, 
mindenki a saját utcáját vagy valamelyik közeli utcát tette rendbe. 
A szemétszedésen tizennyolc fő vett részt és 18 utcát sikerült 
megtisztítanunk. 

Novemberben a KÖSZ "Öltögető" tagjai részt vettek a kézimun-
ka-kiállításon, ahol munkáikat jutalmazták is. November 30-án 
képviselői fogadóórát szerveztünk, ahol Polgárné Czerjak Judit és 
Deák Csaba képviselők válaszoltak a megjelentek kérdéseire. 

December 9-én létrehoztuk a Facebookon a KÖSZ Állatbarát kör 
csoportot, hogy Dávid Katalin irányításával az állatbarátok egymás-
sal információt cseréljenek, illetve a kóbor, eltévedt kutyák mielőbb 
hazakerüljenek. December 16-án karácsonyi főzést rendeztünk, 
88 adag székelykáposztát osztottunk szét rászoruló családoknak, 
időseknek. Minden csomagba került sütemény is, a gyerekes csalá-
doknak pedig sok-sok játék. A főzést, sütést, ajándékcsomagolást 
tagjainkon kívül önkéntesek segítették.

December 19-én adventi kirándulásra vittünk 12 gyermeket 
Budapestre. Fényvillamossal utaztunk és gyönyörködtünk a kivilágí-
tott fővárosban. A kirándulást kürtőskaláccsal és forró teával zártuk.

Januárban hóangyal versenyt hirdettünk, melynek díja egy 5000 
Ft-os ajándékutalvány volt. A szerencsés nyertes egy 3 éves kisfiú, 
Zsombor lett. Gratulálunk neki!

Minden adományázónak hálásan köszönjük a tárgyi és pénzbeli 
adományokat. Külön köszönjük Bíró Ibolya tanárnő és a Gubányi 
Károly Általános Iskola felső tagozatos osztályfőnöki munkaközös-
ség tagjai által szervezett karácsonyi cipősdoboz-gyűjtést. Végül 
köszönjük az önkéntesek munkáját, akik munkájukkal járultak 
hozzá programjaink sikeréhez.

Közösen Összefogva Szolgálunk (KÖSZ) Egyesület ✍

tása nagyban függ attól, hogy az egyesületünk-
nek mennyi pénzt tud elnyerni a pályázaton.

Ezek után szeretném ismertetni, hogy 2018 
végén milyen tevékenységeket vittünk vég-
hez. Decemberben nagy sikerű ruhaosztást 
tartottunk. A piacnál adományt gyűjtöttünk 
és a befolyt összegből a Játékország Óvoda 
(Meserét) ajánlása alapján tartósélelmi-
szer-csomagokat és játékokat ajándékoztunk 
több családnak. A gyermekotthonba saját 
készítésű süteményeket, a Ma-Tesz alapít-
ványtól kapott játékokat és mesekönyveket vit-
tünk karácsonyra a gyerekeknek. Ezt immáron 
hagyományosan megtesszük minden évben.

Januárban elkezdtük kidolgozni pályázati 
kampányunkat. Nagy örömünkre külsős segít-
séget is kaptunk Szabó Tibor fiatalokból álló 
csapatától. Köszönjük a segítségüket.

Január végén adományt kaptunk a TESCO-
tól. Pelenkákat, tápszereket, babáknak való 
italporokat, cumikat, samponokat. Az ado-
mányt meghirdettük a Facebookon-oldalunkon 

és csoportunkban. Néhány óra leforgása alatt 
gazdára találtak az adományok, amelyeket 22 
család között osztottuk szét.

Nagyjából két hónap alatt ennyit sikerült 
egyesületünknek tenni. Még egyszer köszönjük 
a segítséget mindazoknak, akik velünk együtt 
teszik a dolgukat Pilisért, a pilisi családokért.

Becsülettel és tisztességgel, együtt a C.É.L. 
Egyesülettel, Pilisért.

TURI SÁNDORNÉ elnök ✍ C.É.L. Egyesület

MOZAIK

A C.É.L. EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA

E B O L T Á S

Segítünk Alapítvány hírei KÖSZ Egyesület 
beszámolója
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A 2018-as év decembere és 2019 év január hónapja sem telt el ese-
mények nélkül. A továbbiakban konkrét bűncselekményekről és a 
tett intézkedésekről szeretnék ízelítőt adni.

Hatóságomnál büntetőeljárás indult lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt egy 21 éves sajóbábonyi és egy 43 éves nyírbátori 
férfi ellen, akik 2018. december 1-je és 2019. január 2-a közötti időszakban 
Csévharaszt külterületén lévő erdőrészben végzett tarvágás területéről 
alkalmanként 2-3 köbméter tűzifát eltulajdonítottak. Kollégáim a bűncse-
lekményről tett bejelentést követően azonnal az elkövető felkutatására 
indultak és adatgyűjtés végeztek, amelynek eredményeképp a feltételezett 
elkövetőket 2019. január 9-én elfogták és a Pilisi Rendőrőrse előállították, 
ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A bűncselekménnyel oko-
zott kár a fa lefoglalásával és a sértett részére kiadással megtérült.

Kábítószer birtoklás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás egy 22 éves üllői lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok szerint a férfit 2019. január 18-án a Pilis és Cegléd között közlekedő 
személyvonaton pilisi járőrök intézkedés alá vonták, mivel nevezett látha-
tóan bódult állapotban volt. Az igazoltatás során a rendőröknek elmondta, 
hogy marihuánás cigarettát szívott. A férfi ezt követően előállításra került 
a Monori Rendőrkapitányságra a további intézkedések és mintavétel 
végrehajtása céljából. A levett minták vizsgálatát a rendőrség szakértő 
bevonásával vizsgálja.

A Monori Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít az illetékességi 
területén található, nehezen megközelíthető külterületeken, tanyákon 
élőkre – különösen az idős, egyedül élő emberekre –, akik a hideg időben 
fokozott veszélynek vannak kitéve. Kollégáim rendszeresen, visszatérően 
bejárják azokat az általuk ismert külterületei helyeket, ahol egyedülálló, 
idős emberek élnek. A rendőrök azt ellenőrzik, hogy az ott élők bizton-
sággal el tudják-e látni magukat korukra és egészségi állapotukra tekin-
tettel, különös figyelemmel a hideg időjárásban jelentkező veszélyekre. 
Megelőzési tanácsokkal felhívják figyelmüket a jellemző bűnelkövetési 
módokra. Amennyiben az ellenőrzések során kollégáim segítséget igénylő 
személlyel találkoznak, soron kívül megteszik a szükséges intézkedé-
seket, és jelzéssel élnek az illetékes önkormányzatok, szociális ellátást 
biztosító intézmények felé.

Az úgynevezett „unokázós” csalókról is ejtenék pár szót, akiknek az egye-
dülálló időskorúak a célpontjai. Az „unokázós” módszer lényege, hogy 
a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi 
színlelt indokokkal. 
• Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk 

rendezése miatt pénzre van szüksége.

A 7. Pilisi Helytörténeti Túra január 26-án került megrendezésre Szabó 
Zoltán (a Települési Értéktár Bizottság elnöke), valamint Oláh József 

és a Pilisi Hegyeki Pincesor Egyesület közös szervezésében.

A túra 9 órakor indult Polgár István pincéje elől, ahol útravalóként 
finom hegyeki nedűkkel kínálták a túrázókat. Idén 62-en vágtak neki 
a túra 10 km-es távjának, melynek útvonala a következő volt: Hegyeki 
Pincesor – Pándi út – a 200 éves nagy nyárfa – Mélyút – Vadászház – 
Bucka felső része – régi Dögkúti út – Bucka alsó út – Hegyeki Pincesor. 
A Vadászháznál a népes számú csapat tisztelgett az elhunyt vadászok 
emlékhelye előtt. A vadásztársaság forralt borral és süteménnyel várta 
a kirándulókat. Az ebédtájt visszaérkező lelkes csapatot az egyesület 
jóvoltából meleg vadragúval, házias süteményekkel, meleg teával és for-
ralt borral kínálták a vendéglátók. Az ízletes ebéd elfogyasztása után jó 
néhányan még kötetlen beszélgetésre maradtak a friss hegyeki levegőn. 
A túra teljesítéséről minden résztvevő emléklapot kapott. 

A szervezők köszönik, hogy idén is ilyen sokan eljöttek, érdeklődtek 
Pilis ezen régi településrészének megismerése iránt is!

Találkozzunk a következő túrán!
FEHÉRKE ✍

• Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell 
fizetni.

• A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cseré-
be engedik szabadon.

• Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más hozzátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó 

személyt is, aki megerősíti az időset abban, hogy valóban megtörtént a 
baleset, vagy műtét, ezzel erősítve az idősben azt, hogy mindenképpen 
segítenie kell. 

Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, hogy 
minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon után nem sokkal érkező 
közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó barát, ismerős, és már viszi is a 
zsákmányt.

Az efféle csalásokra is igaz az, ami a legtöbb bűncselekményre, hogy 
könnyebb megelőzni, mint felderíteni. Ezért felhívom az idősek figyelmét 
arra, hogy a gyanús éjszakai telefon esetében kételkedjenek, kérdezzenek, 
igyekezzenek minden lehetséges eszközzel meggyőződni a hallottak való-
ságtartalmáról, értesítsék a rendőrséget, ha feltételezhető, hogy csaló 
van a telefon másik végén, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.

Tanácsolom, hogy hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a bűnelköve-
tési módszerekre, és mondják el nekik a rendőrség tanácsait:
• Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, ezeket 

az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.
• Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező 

idegenekben!
• Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul vegyék fel a kapcso-

latot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert ezzel tudják ellenőrizni a 
hívás valódiságtartalmát.

• Soha ne adjanak át pénzt vagy más értéket idegeneknek!
• Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget!
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a 
sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is közöl-
hetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk 
képesek, úgyhogy Önök is tegyenek meg minden maguktól elvárhatót 
annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illet-
ve segítsük és legyünk figyelemmel idős állampolgárainkra. 

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén 
kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr mobilt” a 
06 20/771-0411 mobiltelefonszámot, vagy munkaidőben 

Egy esetleges ügyelethiány miatt a Pilisi Rendőrőrsöt a 29-610-532-
as, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot a 29-410-726, illetve a 
107-es telefonszámon. 

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ a Pilisi Rendőrős parancsnoka 
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Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható 
csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2019.
 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
 25. 22. 22. 19. 17. 14. 12. 9. 6. 4. 1.; 29. 27.
Fenyőgyűjtés: január 12.; 25.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, 
illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve 
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalman-
ként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db csere-
zsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további 
zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvé-
teli jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatal-
mazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke 
(kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 464 Ft+ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, vala-
mint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH 
emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Amennyiben szabványos gyűjtőedényzetben történik a zöldhulla-
dék kihelyezése, úgy az edényzetet jól látható módon „zöldhulla-
dék” felirattal kell ellátni.

Február 5-én a KÖSZ Egyesület és a KÖSZ 
Egyesület Állatbarát Körének kezdeményezésé-

re Pilis Város Önkormányzatának és Polgármesteri 
Hivatalának vezetősége és illetékes munkatársai, 
valamint az önkormányzattal szerződésben álló 
Kutya Mentsvár Alapítvány vezetője és munkatársa 
részvételével egyeztető megbeszélésre került sor 
a városi kutyatartással összefüggő problémákról.

A megbeszélés során több olyan kérdés merült 
fel, amelyre jelen tájékoztató útján kívánok választ 
adni a lakosság részére.

Először is néhány adat az utóbbi években a hiva-
talhoz érkezett bejelentésekről, azok számáról és a 
megoldásukra tett intézkedésekről. 2016-tól 2018-ig 
összesen 21 esetben történt írásos vagy jegyzőkönyv-
be foglalt bejelentés ebtartással kapcsolatban. Ebből 
a 21-ből 7 esetben a bejelentés hiányossága, valamint 
megalapozatlansága folytán az eljárás lefolytatására 
nem volt lehetőség. Hat esetben közigazgatási bírság 
került kiszabásra, az eb tartása, valamint a közterüle-
ten való tartózkodása miatt. Öt esetben a szükséges, 
többszöri segítségnyújtás és tájékoztatás hatására 
sikeresen megoldódott a probléma. Három ügyben 
igen súlyos döntés meghozatalára volt szükség, 
mindhárom esetben állatvédelmi bírság kiszabására 
(esetenként 45.000 forinttól 90.000 forintig terjedő 
összegekben), valamint a háromból két esetben a bír-
sággal egyidejűleg állattartástól való öt, illetve nyolc 
évre történő eltiltás szankcióra is sor került. 

Az említett három évben 22 esetben 42 kutyát, 
valamint 17 cicát érintően történt ingatlanokról – 
tartási körülmények, gazda halála, egyéb ok miatt 
– szállítás hatósági intézkedés következtében.

Az ebtartás és ebek közterületre engedése miatt 
a helyszíni bírságok kiszabása folyamatos. 

Az elmúlt években a város területéről szerződött 
partnerünk, a Kutya Mentsvár munkatársai több 
száz esetben szállítottak el kutyákat – alkalman-
ként akár többet is –, többségében közterületről a 
lakosság vagy a közterület-felügyelő/mezőőr/járőr 
jelzésére. 

A fenti eseteken túl minden évben több eset-
ben intézkedtünk állati tetemek (elgázolt cicák és 
kutyák, ló, több esetben marhatetem!), illetve közte-
rületen lévő kutyák elszállíttatásáról. Sajnos szinte 
minden esetben ismeretlen maradt az ebek tulajdo-
nosának, vagy a tetemeket elhelyezők kiléte.

Számtalan személyes vagy telefonos bejelentés 
érkezik a polgármesterhez, az igazgatási csoport-
hoz, a közterület-felügyelőkhöz, a mezőőrökhöz. 
A bejelentők többnyire nem adják meg a nevüket, 
vagy nem adnak pontos információt a panaszolt 
ingatlan vagy a kóborló kutya helyéről. Ezek a beje-
lentések sajnos sok esetben megalapozatlanok, 
vagy a probléma több napja keletkezett, ugyanakkor 
intézkedést igényelnének, ha időben és a megfe-
lelő helyre érkezne a jelzés. Ezek számszerűsítése 
nem lehetséges, de a kollegák munkájának jelentős 
részét teszik ki. 

Megjegyezni kívánom, hogy a közösségi olda-
lakon igen nagy számban megjelenő posztok, 
panaszok közül az utóbbi néhány hónapban – egy 
kivételtől eltekintve, melyben a problémát rövid 
időn (néhány órán) belül orvosoltuk – nem érkezett 
a hivatalhoz bejelentés, így ezekben az ügyekben 
intézkedés sem történt. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy egy beje-
lentés kivizsgálására kizárólag akkor kerülhet sor, 
ha személyesen vagy e-mailben a hivatalt is értesítik 
az eseményről, lehetőség szerint fényképpel vagy 
videofelvétellel alátámasztva. 

A bejelentéshez csatolt fényképfelvételekkel 
kapcsolatosan azt kérjük, hogy lehetőség szerint 
olyan fényképet csatoljanak, melyről az látszik, hogy 
időben a panaszolt cselekményhez tartozik. (Januári 
– havazás utáni – bejelentéshez csatolt fényképen 
lehetőség szerint ne zöldellő fák és virágzó növények 
legyenek láthatóak). 

Bejelentés során fontos megadni: a bejelentő 
nevét (egyúttal nyilatkozatát adatainak zárt vagy 
szabad kezeléséről); a pontos helyet (közterület 
neve, házszám, helyrajz szám); a bejelentésre okot 
adó körülmény pontos leírását; és amennyiben 
ismert, akkor a bejelentéssel érintett fél nevét és 
elérhetőségeit. 

A bejelentés megtehető személyesen a Pilisi 
Polgármesteri Hivatalban (Pilis, Kossuth Lajos út 
47-79.) ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton 
az igazgatas@pilis.hu email-címre. Telefonos beje-
lentés esetében a hívással egy időben – a hívást tartva 
– jegyzőkönyv felvételére van szükség, így a bejelen-
tés ezen módja akár 15-20 percet is igénybe vehet.

A pilis.hu honlapon megtalálható a bejelentés 
céljára szolgáló nyomtatvány is. A bejelentés nem 
kizárólag ezen a nyomtatványon tehető meg, azon-
ban mindenképpen figyelemmel kell lenni arra, hogy 
a nyomtatványon lévő adattartalom megjelenjen az 
egyéb formátumú bejelentésben is.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2019.
 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
 11.; 25. 8.; 22. 8.; 22. 5.; 19 3.; 17.; 14.; 28. 12.; 26. 9.; 23. 6.; 20. 4.; 18. 1.; 15.;  13.; 27.     31.      29.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserez-
sákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) 
adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen 
áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) 
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Eötvös utcai 
P+R parkoló; Vágóhíd u. 22.; Luther tér Rendőrséggel szemben; 
Nyáregyházi u. – Petőfi S. u. sarok)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal 
(3 m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, 
mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási 
időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

Cím Ügyfélfogadás Telefon E-mail Honlap

Pilis H, Sze, P: 

Rákóczi út 67. 8.00 - 12.00 – – –
 K: 8.00 - 16.30   
DTkH  Hétfő:
Nonprofit Kft. 8.00 - 20.00 53/500-152 

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu2700 Cegléd,  kedd-csütörtök:  53/500-153  
Pesti út 65. 08.00 - 15.00

MOZAIK

Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2019. évi szállítási rend

Tájékoztatás az ebtartással és a kóbor ebekkel kapcsolatos egyeztető megbeszélésről 
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