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KÖZLEMÉNY
Elindult a Pest megyei adomány-

kampány COVID Harcos ajándékokkal!
Budapest, 2021. 02. 01. – A Pest megyei vöröskeresz-

tesek járványügyi védekezésének támogatására a mai 
napon elindult az adománykampány, amelyben COVID 
Harcos ajándékokkal lepjük meg a felajánló segítő an-
gyalokat. 

A mindennapok során megváltoztak a vöröskeresztes fel-
adataink, illetve a munkavégzési körülményeink, amelyek 
bizony további korlátokat és kihívásokat jelentenek annak 
érdekében, hogy minél többet tudjunk segíteni.  Ez alkalom-
mal a munkavállalóink védőeszközeinek támogatásához ké-
rünk segítséget!  

Pest megyében a szociális ellátórendszerünkben hajlékta-
lanokat ellátó intézményeket, Családok Átmeneti Otthonait 
illetve utcai gondozó szolgálatot tartunk fent. Emellett tel-
jes Pest megyét lefedve 7 területen tevékenykednek területi 
kollégáink, Budapesten pedig az Igazgatósági csapat tartja 
a frontot.  

75 munkavállalónk dolgozik a Pest megyei csupaszív 

csapatban a szociális 
segítségnyújtás, gyer-
mekvédelmi felada-
tok, segélyezési akci-
ók, elsősegély oktatás, 
bemutatók és vizsgáz-
tatás, véradásszerve-
zés és emblematikus 
tevékenységek kap-
csán. Az ő védelmük érdekében folyamatosan biztosítanunk 
kell a védőfelszerelést és a fertőtlenítő szereket, amelyek 
sokszor nagyobb kiadásokat jelentenek.  

Ezért egy szuper adománygyűjtő kampányt indítottunk a 
limitált ajándékkészlet erejéig. Amennyiben az adományo-
zó kitölti az űrlapot és 2000 Forint felett támogatja Szerve-
zetünket a megadott számlaszámunkra utalva, most szuper 
COVID Harcos maszkot, Superhuman nyakpasszt, vagy 
Felület/Fertőtlenítő Hősvegyületet tudunk hálás szívvel el-
juttatni. 

További információ és űrlap: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSehX9V_mML5MpPadoMl0-
521nt3MOToIUkHRWb4BZU4xOP-bA/viewform

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
PEST MEGYEI SZERVEZETE
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Kedves Újhartyáni Hölgyek!
Irigylésre méltó könnyű helyzetben éreztem magam, 

amikor erre a köszöntőre készültem. Tudtam ugyanis, 
hogy az egész világ, de legalábbis az egész világirodalom 
támogatására számíthatok.

Aligha árulok el nagy titkot azzal, ha elmondom, hogy 
– többek között – az egész világirodalmat Önöknek kö-
szönhetjük. A görögök kilenc múzsáját követve az elmúlt 
évszázadokban múzsák valóságos serege tevékenykedett 
rendkívül eredményesen. Dantét Beatricéje a Paradicsom-
ba vezeti, Goethe Faustját „az örök nő” emeli föl, az Em-
ber Tragédiájában Ádámot „egy darabka mennyország”, 
vagyis Éva menti meg a végzetes csüggedéstől, Bulgakov 
Mester és Margaritájában a Mestert pedig a mindenre el-
szánt Margarita. Mielőtt azt hinnék, hogy kedves Hölgye-
im, hogy irodalom órára készültem, jelzem, hogy nőnapi 
köszöntőre. Mindezzel nem is akartam mást, csak azt a 
tényt érzékeltetni, ami bizonyára a Hölgyek előtt ismere-
tes: mi férfi ak, nem győzzük csodálni a nőket.

Czeizel Endre, mondta egyik tévéinterjújában, hogy 
az ember genetikailag tulajdonképpen százhúsz évre van 
programozva. Ennyi lenne tehát a szavatosság az emberi 
szervezetre, ha minden olyan lenne bennünk és körülöt-
tünk, amilyennek lennie kellene. Sajnos nem olyan, és 
belátható ideig nem is lesz az! Az ember, mint élőlény, 
messze – messze nem használja ki adottságait, s ez nyil-
ván (az egészségügy mai állapota miatt) nem egészen 
csak rajta múlik. Testi felépítését tekintve az ember két-
fajta lehet: nő és férfi . A sorrendet nem az udvariasság 
diktálja, (persze az is!) hanem az a természettudományos 
tény, hogy tudniillik az élet, mint olyan, eleve nőnemű 
princípium /vagy ha úgy tetszik Ős ok/. Az eredeti mun-
kamegosztás hozta úgy magával, hogy a férfi ak jobban 
tudnak tájékozódni a térben (ősi vadászok), a nők viszont 
kénytelenek voltak feltalálni a beszédet, mint az élőlé-
nyek legfejlettebb kommunikációs eszközét, mert a szál-
láshelyen végzett közös munkájuk, ezt kívánta meg. Nos, 
ez a képességük (a beszéd készsége és késztetése) azóta 
is nyilvánvalóan megmaradt! Kérem szépen én most nem 
tudományos fejtegetésbe kezdtem! Hanem azt a meggyő-
ződésem szeretném kifejezésre juttatni, hogy végre már 
túl kellene lépni azokon a közhelyeken, amelyek – kizá-
rólagos nőnapi használatra – felfedezték a nőket, mint 
szülőanyákat, szerelmesünket, társunkat, ápolónkat, - és 
ki tudja még mennyi jelző használatos ilyenkor? 

Olvastam valahol, hogy egészen a legutóbbi időkig, 
egyszerűen a természet rendjének tartották, hogy a nők 
– bár szívósabbak és tulajdonképpen életképesebbek (ezt 
mutatják a csecsemőhalandóság világszerte megállapított 
arányai is) – előbb halnak meg, mint a férfi ak. Amióta 
viszont a tudomány előrehaladtával sikerült kiküszöböl-
ni számos, főleg a nőket súlytó halálozási okot, (mint pl. 
a szüléssel kapcsolatos komplikációkat, vagy az arány-

talanabbul nagyobb és egészségtelenebb terhet a munká-
tól stb.) valamennyi fejlett országban, évekkel, sokszor 
közel egy évtizeddel több, a nők várható életkora, mint 
a férfi aké. Persze ezzel együtt a probléma még mindig 
nincs megoldva! Hiszen a legtöbb esetben a nők azok, 
akik még mindig, (a munkamegosztásban) többet vállal-
nak magukra, és anyagilag is kevésbé megbecsültek. Biz-
tos, hogy ők, ennek a rendszernek, és a rendszerváltás óta 
eltelt időszaknak a legnagyobb vesztesei: hiszen ők lettek 
hamarabb munkanélküliek, s alkatuknál/mentalitásuknál 
fogva talán, ők viselik nehezebben: családjuk problémáit, 
gyermekeik kilátástalanságait, a gyakori lét- és megélhe-
tési bizonytalanságot. Tapasztalom, hogy – mivel a nők, /
nagy arányban/ túlélik a férfi akat, és a férfi akétól bizonyí-
tottan kevesebb a nyugdíjuk is – kevéske nyugdíjuk, az 
őket körbevevő család egyetlen megélhetési lehetősége! 
Nos: Mit lehet még ehhez hozzátennünk?! Talán azt – ami 
megint csak magától értetődő kell/kéne, hogy legyen! A 
nőket nem csak március 8-án kell értékelni és szeretni, 
hanem januártól decemberig, és minden hónap elsejétől a 
hó végéig folyamatosan!

Újhartyánon 2020-ban 36 kisgyermek látta meg a nap-
világot. Mikor én születtem, akkor voltak hasonló adatok. 
Az édesanyáknak külön köszönet ezért! Minden család-
nak fantasztikus ajándék egy újszülött érkezése, hiszen 
ők jelentik a jövőt. A gyermek nem csak a szülők génje-
it, nevét viszik tovább, hanem ők adnak arra lehetőséget, 
hogy a tudásunkat és tapasztalatainkat tovább adhassuk, s 
végső soron ők jelentik a biztosítékot arra, hogy a szülők, 
nagyszülők nem fognak nyomtalanul eltűnni.  Minden 
kisbaba rögtön a család kedvence lesz, s ahogy a család 
életében, úgy a településünk életében is a legfontosabb és 
legszebb esemény egy újszülött érkezése. Azért örülünk 
az érkezésüknek, mert nap, mint nap nekik is építjük, szé-
pítjük lakóhelyünket, Újhartyánt. Különösen fontos, hogy 
minél több gyermek szülessen meg és vihesse tovább a 
hagyományok és a kultúra ápolása mellet a család és a 
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település örökségeit is. Az újszülötteknek kívánjuk, hogy 
nőjenek fel boldog családi környezetben, legyen életük 
gondtalan és hosszú.  Jó lenne, ha felnőttként minél töb-
ben Újhartyánon maradnátok, de bárhová is sodorjon 
Benneteket az élet, soha ne felejtsék el, hogy a bölcsőtök 
itt ringott. Legyetek rá büszkék, s mindig szeretettel gon-
doljatok szűkebb kis hazátokra, és annak lakosaira.

Az üzletek polcait a szezonnak megfelelően nemrég 
még csoki Mikulások, majd karácsonyi díszek, papírtrom-
biták, aztán Valentin-napi szívecskék töltötték meg, mos-
tanában pedig a Nőnapra fi gyelmeztető virágok kerültek 
elő.  Néhány férfi társam morog ilyenkor, hogy a rózsaszín 
szívecskék, majd a virágok ünnepe csak kereskedelmi fo-
gás, csak a boltosoknak jó. Tényleg így van, vagy ez egy 
szép és ápolandó szokás?  Mielőtt a női és férfi  olvasók 
összevesznének ezen a kérdésen, el kell árulnom valamit. 
A hivatalban, az intézményekben, a családomban sok 
szép és okos, kedves, talpraesett nő vesz körül, akik szinte 
észrevétlenül megoldják a közösség, a család ügyes-bajos 
dolgait. Példásan elvégzik a feladatukat, miközben otthon 
is helytállnak.  És mindez olyan természetes számunkra, 
hogy csak ilyen alkalmakkor gondolja végig az ember, 
hogy mennyi fontos munkát, nélkülözhetetlen tevékeny-
séget végeznek szinte kizárólag nők. Az ápolónők, nővé-
rek, gondozónők, óvónők, tanítónők, takarítónők nevében 
is benne van, hogy pár kivétellel nők végzik ezt a tevé-
kenységet. Nem is olyan régen még az is elképzelhetetlen 
volt, hogy egy nő egyetemre menjen, vagy szavazati joga 
legyen, de az egyenjogúsági törekvéseknek hála mára már 
ez megváltozott, mégis a hagyomány és a nemek szerinti 
szerepvállalás maradt a jellemző.  Mint ahogy otthon is.  
Sok férfi  szereti, ha csinos a párja és nőként viselkedik, 
otthon elvégzi a házi munkát, szeret főzni, rendben tartja 
a házat, cserébe viszont férfi munka maradt például a favá-
gás, a kaszálás vagy a rakodás.  Működik a hagyományos 
munkamegosztás az egyenjogúság mellett is. Akkor miért 
van mégis kiemelt ünnepe a nőknek, és a férfi aknak miért 
nincs?  Szintén a hagyományok győztek ezen a területen 

is? Szerintem nem a hagyományok, hanem a szeretet is 
győzött ezen a területen. 

Ha mindennap nőnap lenne, az lenne a legszebb. De 
választani kellett, így a naptárban csak egy lett.

A tavasz legszebb napjához érkezünk. Ilyenkor mi fér-
fi ak is bátrabbak vagyunk egy picit és elmerjük monda-
ni mindazt, amire egyébként az év 365 napjának minden 
percében gondolunk. Elmerjük mondani, hogy köszönjük, 
köszönjük a boldoggá szebbé tett napokat.

Ezen a napon A nő szerepe túlmutat ezen a napon, ami-
kor a férfi társadalom feléjük fordul. nem elég a Nőkről 
csupán, mint szebbik nemről beszélni, mivel annyi más 
értéket is hordoznak magukban. Hiszen születésünktől 
fogva, az egész életünk végéig, annyi mindent köszönhe-
tünk nekik.

Édesanyánknak, majd az óvónéniknek, tanító néniknek, 
szerelmes párjainknak, a tőlük kapott erőt és odafi gyelést, 
támogató szeretetet, főleg egy-egy válságos pillanatban. 
Tartozunk a gondoskodó türelmükért, az óvó szeretetü-
kért, a megértő simogatásért, az önfeláldozó gondosko-
dásért, a tiszta ruháért, a fi nom ételért, a családi fészek 
melegéért. A mai nappal nem csak köszönteni, hanem 
megköszönni is kívánjuk mindezt nekik.

Önök nagyon fontosak nekünk. Mint eszmény – és fő-
leg: mint valóság. Mint múzsa – és mint társ.

Otthon és a munkahelyen is. Hogy hogyan képesek 
mindenhol ilyen derekasan helytállni, az persze továbbra 
is rejtély. Örök rejtély. Sebaj: így legalább a világiroda-
lom is virágzik tovább.

Köszönjük fáradhatatlan munkájukat, köszönjük az 
eszüket és köszönjük a szívüket. Köszönjük, hogy velünk 
vannak! 

Schulcz József  
Polgármester
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Betekintés a képviselő-testület munkájába
Újhartyán Város Önkormányzat Képvise-

lő-testületének két alkalommal volt 2020. no-
vember óta megbeszélése, amelyet követően a 
Polgármester az alábbi fontosabb döntéseket 
hozta:

2020. december, a Polgármester a veszélyhelyzet ide-
jére biztosított feladat- és hatáskörben eljárva úgy dön-
tött:

– hogy a pénzügy által beterjesztett 2020. évi költségve-
tésről szóló 4/2020 (II.20.) számú ÖNK rendelet módosítá-
sát 17/2020. (XII.02.) rendeletszámon elfogadja. 

– hogy 2020. július 1-től a házigyermekorvosi egészség-
ügyi ellátás körzethatára Újhartyán közigazgatási területe.

– hogy a közvilágítást 1 lámpa testel bővíti az Újhartyán 
Cigleher u. 10. számú ingatlan elé, ezért módosítja a közvi-
lágítás szolgáltatási szerződést a PS Project Kft.-vel. 

– hogy Újhartyán Város Önkormányzat és a Takarékbank 
Zrt. közötti Ipari parkban megvalósítandó hálózatfejlesztés 
fi nanszírozására szóló hitelszerződést az előterjesztés sze-
rint elfogadja. A hitel célja: Újhartyán 1115 hrsz-ú ingatlan 
víz, szennyvíz hálózatának fejlesztése, felújítása, korszerű-
sítése. 

– hogy az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tását, valamint az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és 
Könyvtár  Bagolyfészek Házirend módosítását az előterjesz-
tés szerint elfogadja.

– hogy a UJHRT-IV és a UJHRT-SZVT víziközmű rend-
szerekre a 2021.-2035. időtávra szóló, korábban elfogadott 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervének hatósági eljárás 
szüneteltetését jóváhagyja, és kiegészíti a beruházási terv-
részben az Ipari park hálózatfejlesztési közműberuházáso-
kat, melyekkel kiegészítve kéri az eljárás lefolytatását.

- hogy a Belügyminisztériumtól „Az egyes térségi fej-
lesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) 
Korm. határozat alapján belterületi útfelújítás, szikkasztó-
árok-kialakítás” célra kapott 40 milliós támogatást a Liget 
utca felújítására fordítja, és a beruházáshoz szükséges ön-
erőt, ami várhatóan 10.540.000.-Ft 2021. évi költségvetés-
ében biztosítja.

– hogy Újhartyán Város Önkormányzata adásvételi szer-
ződést köt az Újhartyáni 240 hrsz-ú, természetben 2367 
Újhartyán, Fő utca 25. sz. alatti belterületi ingatlan tulajdo-
nosaival az ingatlan hátsó telekrészének összesen 1018 m2 
terület megvásárlására, illetve a beterjesztett vázrajz sze-
rinti 1/1 Újhartyán Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
újhartyáni 236 hrsz-ú természetben: 2367 Újhartyán, Fő u. 
21.sz. alatti ingatlanhoz való csatolását elfogadja: Ezen vé-
telhez 5 millió forint Magyar Faluprogram pályázatot nyert, 
a pályázaton felüli 500.000.-FT-ot 2021. évi költségvetés-
ében biztosítja.

- hogy a Magyar Falu Program – MFP-OKE/2020 – Ön-
kormányzati kerékpárút építésére nyert 49.815.851 Ft-ot el-
fogadja. A beruházás megvalósítására 3 cégtől ajánlatot kér 
és a pályázat alapján elkezdi a megvalósítást. 

- hogy az Arany János utca járdaépítésére 5.000.000 Ft 
támogatást anyagköltségre elfogadja. Az 5.000.000 Ft saját 
erőt munkadíjra az Önkormányzat a 2021. évi költségveté-
séből biztosítja.

- hogy Újhartyán Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
alábbi oktatási-nevelési intézményeket átadja a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Újhartyán részére:

újhartyáni 503 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar és általános 
iskola és étterem és tornaterem

újhartyáni 415/6 hrsz-ú óvoda és udvar
- hogy Újhartyán Város Önkormányzata és Kakucs 

Község Önkormányzata, az 50-50%-os tulajdonát képező 
Szennyvíztisztító telepen,  Újhartyán Város Önkormányza-
ta által előre megfi nanszírozott 96 millió + áfa hálózat és 
kapacitás bővítést, Kakucs Község Önkormányzata a rá eső 
50%-ot részletben törlessze meg Újhartyán Város Önkor-
mányzatának, legkésőbb 2024 szeptember 1-ig.

- hogy, szerződést köt a SZERÁF  GLOBÁL Kft. cég-
gel 2020. dec. 1-től 2024. december 31-ig határozott időre, 
évi két alkalommal történő  Elektronikai hulladék, fém, vas, 
akkumulátor elszállításáról. Szállítási időpontokat minden 
évben egyeztetik a felek.

- hogy, aláírja az együttműködési megállapodást  a 
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kereté-
ben megvalósítandó „C” típusú sportpark (fi tneszpark) épí-
tésére a Gödörbe.

- hogy, a fogászati ügyeleti ellátás biztosítására feladat-
ellátási szerződést köt a Semmelweis Egyetem Fogászati és 
Szájsebészeti Oktató Intézetével.

- hogy, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ré-
szére, feladatainak ellátása érdekében 2020. évre 2.700.000.-
Ft támogatást nyújt. 

2021. január, a Polgármester a veszélyhelyzet idejére 
biztosított feladat- és hatáskörben eljárva úgy döntött:

– a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályai-
ról szóló 7/2018 ( IV.26.) önkormányzati rendeletét módosí-
totta  a következők szerint: 

Az egy alkalommal megállapított létfenntartáshoz nyúj-
tott eseti települési létfenntartási támogatás összege nem 
lehet kevesebb, mint 2.000,-Ft/ alkalom, de nem haladhatja 
meg a 30 000.- Ft forint/alkalom összeget.

- elfogadta a képviselő-testület 2021. évi munkatervét.
- elfogadta a jegyző 2020. évről szóló beszámolóját.
- meghatározta a 2021. évi belsőellenőri tervet.

Schulcz József
polgármester
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2020-AS ESZTENDŐ ÉVÉRTÉKELÉSE
1. Elkészült beruházások:

Magyar Falu Program keretében 2019-ben pályáztunk, 
de az idei esztendőben valósul meg:

– Pilisi u. járdafelújításának anyagtámogatása: 4.602.632
– Új játékokat kapott az óvoda játszóudvara: 4.999.863
– Az óvodában új bútorok kerültek 4 csoportszobába, re-

dőnyök kerültek az ablakokra és
– Konyhára elkészült egy hűtőkamra: 21. 854. 128
– Bagolyfészek teraszának a beépítése: 10.680.700
– Védőnői eszközök beszerzése: 2.655.182

2020-ban pályáztunk és 2021-ben valósul meg:
– Orvosi eszköz „Háziorvosi Ügyelet”: 2.655.182
– Ingatlanok közcélra történő megvásárlása pályázat ke-

retében tovább bővítettük a leendő Idősek otthona -régi hi-
vatal- területét, így rendelkezésre áll az építésre a terület.: 5  
000  000

– Kerékpárút kiépítése a Fő utcán a Templomtól a Taka-
rékig.: 49 815  851

– Liget utca térburkolat, csapadékvízelvezetés és fásítás: 
40.000.000.-Ft támogatást kaptunk.

– Gárdonyi út felújítása + fásítás: 6.139.383.-
– Fitness park a gödörbe: 20.000.000.-
– Futóknak, kutyasétáltatóknak, kirándulóknak ivó kút a 

Monori út végén + fásítás
– Ipari parkban hálózatfejlesztési bővítés szükséges a 

REHAU gyár további fejlesztése miatt (Európai központ lett 
a Hartyáni REHAU gyára)

2021-re benyújtott pályázatok:
– piac (több funkciós tér a gödörbe)
– okos pont kialakítása (Pressó térnél)

Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Évabolt nemzetiségi tanteremmé alakítása: - 8.000.000 

felújításra
- 3.000.000 eszközbeszerzés

2. Iskola energetikai korszerűsítése: 

Ebben az évben zárult le az Újhartyáni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola épületének épületenergetikai felújítá-
sára. A pályázaton a város 116 456 000 Ft összegű, vissza 
nem terítendő támogatásban részesült. A támogatás mértéke: 
98.13%.

A korszerűsítés során kicserélték az iskola épületénben, 
valamint a tornateremben és az étkező eredeti részén talál-
ható nyílászárókat. Szigetelték a betonburkolatos lábazatot, 
valamint megtörtént az épületek homlokzatának és mennye-
zetétnek hőszigetelő rendszerrel való szigetelése is.

3. Eperke bölcsőde:

Újhartyánon befejeződött a bölcsőde beruházás, amelynek 
keretében elkészült a 24 férőhelyes Eperke névre keresztelt 
bölcsőde 2020. november 16-án kinyitotta kapuit. A fejlesz-
tés a Széchenyi 2020 program Versenyképes Közép -Magyar-
ország Operatív Program pályázatán elnyert 237.889.846 
forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult 

meg. A fejlesztés bruttó összköltsége: 411.084.500 forint. Az 
átadó ünnepség a vírushelyzet miatt elmaradt, de a hivatalos 
átadás 2020. november 18-án Pogácsás Tibor országgyűlési 
képviselő jelenlétében megtartottuk.

4. Városháza:

Ez év szeptemberében az Újhartyáni Polgármesteri Hiva-
tal átköltözése megtörtént, az új székhelyre (2367 Újhartyán, 
Hősök tere 5-7). A járványhelyzet miatt az átadó ünnepség 
tolódik, de azt tervezzük, ha a vírus helyzet csillapodik az 
átadó ünnepség hetében nyílt napokat tartunk, amikor bárki 
szétnézhet az épületben. 

Az új Városháza/Polgármesteri Hivatal építésére a Bel-
ügyminisztériumtól összesen 352.000.000.-Ft támogatást 
kaptunk. A kivitelezési költség bruttó: 316.872.688.-Ft 

Bútorzat és eszköz bruttó költsége: 40.000.000.-Ft

5. A Fő u. 21. új funkciója:

A régi hivatal épületében, Fő utca 21. szám alatt az alábbi 
szervezeti egységek kapnak helyt 2020. október 1-től:

• Egyesített Művelődés Intézményvezető irodája
• Művelődési ház és Pinceklub
• Város Könyvtár 
• Járőrszolgálat + Körzeti Megbízott
• Dabasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Köz-

pont Újhartyáni Családsegítő kirendeltsége
• Dabasi Járási Hivatal ügysegédje
• Falugazdász 
• Nyugdíjas klub

6. Gyermekorvos:

Ebben az évben július 1-től új gyermekorvosa van tele-
pülésünknek, Dr. Vágány Valéria, aki a legutóbbi ÚJHÍR 
újságban bemutatkozott.

7. Hősök tere további fejlesztési tervei:

Térre díszfa kihelyezése óriás edénybe
Megvan a tér további fejlesztési-kialakítási terve

8. Karácsonyi világítás a településen + csomag:

Megújult a karácsonyi világítás a településünkön. 

9. Újszülöttek köszöntése:

Sajnos a járványhelyzet miatt az idei évben az újszülöttek 
köszöntése is online történik, mikulásra minden újszülött 
megkapta a neki járó 20.000.-Ft-os támogatást egy mikulás-
csomag kíséretében. 

10. Elmaradt színházi előadás:

Az idén több rendezvényünk elmaradt, többek között a 
színházi előadás is. Még márciusban került volna színre a 
„ Amíg az asszony alszik „ darab, amit hiába tettünk át ok-
tóberre, sajnos most sem tudtuk megtartani, így annak az 
előadásnak a jegyét visszatérítjük. A Szivárvány boltban a 
jegyek árát visszaadjuk. Az elmaradt előadásokat 2021-ben 
megtartjuk, külön meghirdetett program szerint. 
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Tisztelt Adózók!
Két fontos változásra hívnánk fel a fi gyelmüket az 

adózással összefüggésben.

Gépjárműadóval kapcsolatos 
változások

2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóha-
tósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az 
állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
továbbiakban: NAV) látja el. A NAV minden érintettnek 
határozatot küld a fi zetendő adóról, az aktuális fi zetési ha-
táridőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.  A gép-
járműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második 
részletet 2021. szeptember 15-éig kell befi zetni  10032000-
01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlára. Az ezzel kapcsolatos információk a NAV hivata-
los honlapján megtekinthetők. (www.nav.gov.hu) 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot 
szolgáltat NAV számára a nála 2020. december 31-én nyil-
vántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és 
a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító 
adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az 
adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjármű-
adó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó 
beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó el-
lenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági fel-
adatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal  végzi. Ennek 
megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó 
tartozásokat továbbra is a Újhartyán Város Önkormányzat 
65500068-00057347-51150136 számú Gépjárműadó besze-
dési számlájára kell teljesíteni.

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
változások

2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál lehet 
benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javí-
tásokat és önellenőrzéseket (ÁNYK). Az E-Önkormányzati 
Portálról  a helyi iparűzési adó bevallások 2021. januárjától 
nem lesznek benyújthatók. Kizárólag az egyéni vállalko-
zónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az 
iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújt-
hatja, tekintve, hogy nem köteles az elektronikus kapcsolat-
tartásra. A papíralapú bevallást az önkormányzati adóható-
ság felé kell benyújtani.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítá-
sa továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik. Az 
adót, adóelőleget is az önkormányzat 65500068-00057347-
51150057 számú iparűzési adó számlájára kell megfi zetni.

A helyi adókról szóló rendeletünk értelmében  az önkor-
mányzat 2012. január 1-től 50 %-os adókedvezményt nyújt 
azon vállalkozónak, akinek/amelynek a vállalkozási szintű 
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Ezen kedvez-
mény továbbra is fennáll, erről a vállalkozónak az éves be-
vallásában kell rendelkezni.

Megszűnik az építőipari tevékenység után fennálló ideig-
lenes helyi iparűzési adókötelezettség, ugyanakkor továbbra 
is megmarad az a Htv-beli rendelkezés, mely szerint azon 
vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 
180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet az 
adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettsé-
get eredményező telephelye jön létre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedé-
sekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a további-
akban: Korm. rendelet) értelmében a 2021. évben végződő 
adóévben azon vállalkozó esetében, amely azzal felel meg a 
mikro-, kis- és középvállalkozássá (a továbbiakban: KKV) 
minősítés feltételeinek, hogy esetében a kis- és középvál-
lalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfel-
jebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 %.

Az előzőek szerint KKV-nak minősülő vállalkozónak a 
2021. évben, az adott előleg-fi zetési időpontban esedékes 
– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint beval-
lott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti 
adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az egyes 
esedékességi időpontokban megfi zetni. 

Fontos, hogy mindezeket  csak akkor tudja igénybe 
venni a vállalkozó, ha  2021. február 25-ig  a székhelye, 
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára  a 
NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon – 
a NAV-on keresztül - erről kifejezetten nyilatkozik.  Fel-
hívjuk a Tisztelt Adózók fi gyelmét arra, hogy a nyilatkozat 
megtételére nyitva álló határidő jogvesztő!

A KATA átalányadózó adózási módot választó adó-
zóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

A fenti adózó körbe nem tartozók esetében 2021. évben 
végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben 
megállapított adómérték változatlanul 1,6 %.

Jegyző

11. Költségvetésünk alakulása:

A költségvetési bevételeinket sem kímélte a járvány. 
Márciusban a gépjármű adónk került elvonásra, illetve az 
éves helyi adóbevételeink is csökkentek. Éves bevétel és 
kiadásainkat a tervezett 2.218.733.868.- Ft helyett várható-
an 1.242.960.000.- Ft-al zárjuk. A nagy különbséget főként 

a Munkásszálló beruházás meghiúsulását jelenti mintegy 
780.000.000.-Ft-al. Megállapíthatjuk, hogy a beruházás 
kivételével 200 millió bevételi kiesés történt. Felelősen át-
csoportosítottunk feladatokat, ütemeztünk kiadásokat, és el-
mondható, hogy át tudtuk vészelni minden zökkenés nélkül 
a 2020.-as évet.

Polgármester
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Jegyző

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, összehan-
golja, koordinálja a hivatal által elvégzendő feladato-
kat. Részt vesz a pályázatok megvalósításában, az elő-
terjesztések elkészítésében, dönt a hatáskörébe tartozó 
hatósági ügyekben, gyakorolja a hatáskörébe tartozó 
munkáltató jogokat, személyzeti munkát végez és fel-
ügyel. Feladata az ülések és az ott résztvevő köztisztvi-
selők munkájának koordinálása, a rendeletek elkészí-
tése, a döntések végrehajtásának összehangolása. A 
képviselő-testületi ülésen, ha szükséges törvényességi 
észrevételt tesz, rendszeres tájékoztatást ad a Polgár-
mesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak 
az Önkormányzat munkáját érintő hatályos jogsza-
bályokról. Gondoskodik a megalkotott önkormányzati 
rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követően 
a szükséges intézkedések megtételéről. 

A 2020. év a COVID-19 járvány fokozott terjedése okán 
a Polgármesteri Hivatal számára további feladatok elvég-
zését, folyamatok koordinálását, többletmunkát jelentett. 
Március hónapban életbe lépett különleges jogrend idején 
elsődlegesen meg kellett szervezni a Polgármesteri Hivatal 
munkarendjét, az önkormányzat zavartalan működésének 
biztosítását. A veszélyhelyzet alatt Újhartyán város képvi-
selő-testületének feladat és hatásköreit a Polgármester gya-
korolta, a Német Nemzetiségi önkormányzat feladat és ha-
tásköreit az elnök látta el, a döntéselőkészítési feladatokat a 
Hivatal látta el. Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal veze-
tőjeként kötelezettségem volt, hogy biztosítva legyenek az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
feltételei. Ennek érdekében felmértem az egyes munkakörö-
ket és döntés született arról, akik esetében engedélyezhető 
az otthoni munkavégzés vagy osztott munkarendben -  látja 
el a munkakörből fakadó kötelezettségeit. Június 1-jével állt 
vissza a megszokott munkarend. 2020. november 4. napján 
ismét bevezetésre került a veszélyhelyzet, amely értelmé-
ben a Hivatalban korlátoztuk a személyes ügyfélfogadást, 
előre egyeztetett időpontban jöhetett ügyfél az épületbe, a 
járványügyi előírásokat szem előtt tartva és az ügyintézők, 
dolgozók egészségének biztosítása érdekében. A Polgármes-
ter Úr, és a Polgármesteri Hivatal egyes tisztviselői jelentős 
feladatokat láttak el a koronavírus járvány okozta veszély-
helyzetben való védekezésben. Az állampolgárok folyama-
tos tájékoztatása, informálása, a rendkívüli helyzetben való 
közreműködés számos feladatot generált. A 2020. évben a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói a rendkívüli járványhelyzet-
ben is biztosították a hivatali és önkormányzati feladatellá-
tást, a járványhelyzet okozta kihívásnak eleget tettek.

A hivatal működésének általános 
bemutatása

Az Mötv. 41. § (2) bekezdése a polgármesteri hivatalt – 
a polgármester, a bizottságok, részönkormányzat testülete, 
a jegyző és a társulás mellett - a képviselő-testület szervei 
között nevesíti. Az Mötv. 84. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy a helyi önkormányzat képviselő- testülete az önkor-
mányzat működésével, valamint a polgármester, illetőleg a 
jegyző feladat – és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre, a polgármesteri 
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. Az Mötv. 81. §-a értelmében a – szintén 
a képviselő-testület szerveként nevesített – jegyző vezeti a 
polgármesteri hivatalt és ellátja a törvényben felsorolt fel-
adatokat. A Hivatal jogi személyiséggel és önálló költségve-
téssel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Hivatalban történik az önkormányzat és intézményeinek 
működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

2020. évben az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal a reá 
irányadó jogszabályok és a Képviselő-testület által elfo-
gadott, hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Sza-
bályzat alapján végezte a munkáját. Gondoskodott a helyi 
önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdál-
kodási, ellenőrzési, fi nanszírozási, adatszolgáltatási és be-
számolási, valamint a polgármester, az önkormányzat, és a 
jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítéséről és végrehajtásával kapcsolatos feladatok el-
látásáról. A hivatal közreműködött az önkormányzatok egy-
más közötti, valamint az állami szervekkel történő együtt-
működések összehangolásában.

Hivatali létszám alakulása, 
személyi feltételek

2020-ban a Polgármesteri Hivatal teljes létszám 20 fő. A 
teljes létszámban 2 fő tartósan távollévő, akik jogviszonya 
2020 év végén megszűnt. 2020. évben a Polgármesteri Hi-
vatal átköltözött új székhelyre, Hősök tere 5-7. szám alá. Az 
épület kialakításának köszönhetően az ügyintézők külön iro-
da helységben végzik munkájukat, ezáltal a hivatali munka 
végzés kedvezőbb, modernebb munkakörnyezetben valósul 
meg a korábbi évekhez képest. 

A Járási Ügysegédi Iroda munkatársa 2020 nyara óta a 
régi Hivatal épületében, hétfőn 10.30 és 12.00 óra között tart 
ügyfélfogadást.

A köztisztviselők vonatkozásában a Hivatal továbbképzési 

Újhartyán város Jegyzőjének beszámolója
Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:
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tervvel rendelkezik, amelynek a célja, hogy szakmailag fel-
készült, a hatályos jogszabályokat ismerő és a gyakorlatban 
is alkalmazni tudó köztisztviselők lássák el a jogszabályban 
meghatározott feladatukat. A közszolgálati tisztviselők egyé-
ni teljesítményértékelése, valamint minősítése elektronikus 
formában történik. A teljesítményértékelés kötelező elemeit a 
vezető értékeli, majd erről az értékelt személy részére érdemi 
visszajelzést ad. A tárgyévben a Kttv. vonatkozásában leg-
alább két teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a 
minősítést, ennek alapján a teljesítményértékelés rendszeres 
és tervezhető tevékenység. A teljesítményértékelés minden 
esetben személyes elbeszélgetés keretei között zajlott. 

Aljegyző

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 1 fő aljegyzőt fog-
lalkoztat. A Polgármesteri Hivatal szervezetében történt 
átalakítás eredményeként a Hivatal szervezeti csoportokra 
tagolódik (Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport, Városüze-
meltetés, Titkárság, Közigazgatási Csoport), a csoportok 
vezetője az egységek vezetéséért felelnek. A Közigazgatási 
Csoport látja el az általános igazgatási feladatokat, szociális, 
gyámügyi és személyzeti ügyeket, valamint az anyakönyv-
vezetéssel, lakcím – és népesség nyilvántartáshoz kapcsoló-
dó feladatokat. A Közigazgatási Csoport vezetésében, vala-
mint a jegyző által meghatározott hatáskör delegálás szerinti 
ügykörökben az aljegyző jár el.

Az aljegyző elsődleges feladata a jegyző távolléte vagy 
akadályoztatása esetén ellátja a jegyző helyettesítésének 
biztosítása és Polgármesteri Hivatal képviselete. Munkakö-
rébe tartozó feladatai különösen: államigazgatási és önkor-
mányzati hatósági feladatok ellátása; birtokvédelmi eljárás 
lefolytatása; állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos ha-
tósági feladatok végzése; környezetvédelmi, növényvédelmi 
és vízügyi hatósági feladatok ellátása, valamint közreműkö-
dik a képviselő-testület és bizottságok munkájának előké-
szítésében. 

Az aljegyző az önkormányzat fenntartásában lévő intéz-
ményekkel összefüggő hatósági ügyintézést végzett. A 2020. 
évben jelentősen megnőtt a Hivatal felé érkezett bejelentések 
száma, akár szomszédvita tárgyában vagy nem megfelelő ál-
lattartásra hivatkozva. Az ügyek kivizsgálásra minden eset-
ben sor került, az ügyek jelentős részében helyszíni szemle 
lefolytatása is indokolttá vált a tényállás tisztázása érdeké-
ben. A birtokvédelmi, állattartási ügyekben az eljárások a 
város lakosságának komfortérzetét befolyásoló mulasztások 
elkövetőivel szemben eredményesnek bizonyulnak.

Az aljegyző munkaköre kiterjed a képviselő-testületi és 
bizottsági üléseken való részvételre.

A 2020. évben, a veszélyhelyzet ideje alatt a Polgármeste-
ri döntés előkészítés, rendelettervezet előkészítés is munká-
jába tartozott., a titkársági ügyintéző tartós távolléte okán. A 
döntéshozatalt követően gondoskodott a meghozott dönté-
sek, rendeletek közzétételéről, felterjesztéséről a Kormány-
hivatal felé.

A jegyző döntése értelmében az aljegyző, delegált fel-
adatként meghatározott előterjesztések (rendelettervezetek) 

megalkotásáért felel, valamint a képviselő-testület és bizott-
ság által meghozott határozatok végrehajtásában közremű-
ködik. Feladat a testületi munka előkészítése, szervezése, 
közreműködés a törvényesség biztosításában. Az aljegyző 
2020. évben az üléseken rendszeres részt vett és segítette a 
képviselő-testületi munka működését. 

Jegyzői döntés alapján általános anyakönyvi szakvizs-
gát tett az aljegyző, így teljes jogkörrel jogosult az anya-
könyvvezetői feladatok ellátására, helyettesítésére. A 2020. 
évben néhány polgári esküvő megtartását is ellátta, mint 
anyakönyvvezető, az EAK rendszerben az ezzel összefüggő 
feladatokat elvégezte.  Az anyakönyvvezető távolléte esetén 
tájékoztatta az ügyfeleket anyakönyvi, lakcím nyilvántartási 
eljárások menetéről, szükséges dokumentumok beszerzésé-
ről, csatolásáról.

Munkakörével összefüggő további feladatai: jegyzői je-
lentés elkészítése, nyilvántartott adatok karbantartása, adat-
szolgáltatások teljesítése, jogszabályváltozások nyomon kö-
vetesé és erről tájékoztatás a jegyző felé.

Hatósági ügyek: A hatósági ügyintézést az aljegyző fel-
adata. A 2020. évben megnövekedett a bejelentések, pana-
szos ügyek száma. Ezek kivizsgálása megtörtént, a felek 
között konfl iktusos helyzet feloldásra került. Egy esetben 
történt közigazgatási bírság kiszabására sor, légszennyező, 
környezetszennyező hatást váltott ki a szabálytalan magatar-
tás, veszélyeztette a helyi lakosokat egészségét.

Városüzemeltetési feladatok:

A városüzemeltetés, városfeljesztési feladatok koordiná-
lásáért 1 fő felel a Hivatalban. Városüzemeltetési, város-
fejlesztési feladatok: a meglévő létesítmények fenntartási, 
üzemeltetési tevékenysége, beleértve ingatlan, közműveket, 
utakat, annak karbantartását is, valamint az ezekhez fűződő 
hatósági és tulajdonosi felügyelet. A városüzemeltetési tevé-
kenységek kapcsán lakossági bejelentések, észrevételek és 
kérelmek keletkeznek. Minden egyes bejelentést, kérelmet, 
javaslatot ki kell vizsgálni, ha szükséges, a helyszín megte-
kintésével.

A közterület-felügyelet ellátást 2 fő biztosítja, Újhartyán 
közigazgatási területén az alábbi feladatokat:

– a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése,
– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-

bályok által tiltott tevékenység
– megelőzése, megakadályozása
–  intézkedés kezdeményezése
– közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,
– fi gyelemmel kíséri az útburkolati hibákat valamint a 

közúti jelzőtáblák meglétét, állapotát

Újhartyán Város Önkormányzatának 
pályázatai:

Elkészült beruházások:
Magyar Falu Program keretében:
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2019-ben pályáztunk, de az idei esztendőben valósul 
meg:

– Pilisi u. járdafelújításának anyagtámogatása: 4.602.632
– Új játékokat kapott az óvoda játszóudvara: 4.999.863
– Az óvodában új bútorok kerültek 4 csoportszobába, re-

dőnyök kerültek az ablakokra és
– Konyhára elkészült egy hűtőkamra: 21.854.128
– Bagolyfészek teraszának a beépítése: 10.680.700
– Védőnői eszközök beszerzése: 2.655.182

2020-ban pályáztunk és 2021-ben valósul meg:

– Orvosi eszköz „Háziorvosi Ügyelet”: 2.655.182
– Ingatlanok közcélra történő megvásárlása pályázat ke-

retében tovább bővítettük a leendő Idősek otthona – régi hi-
vatal – területét, így rendelkezésre áll az építésre a terület.: 
5 000 000

– Kerékpárút kiépítése a Fő utcán a Templomtól a Taka-
rékig.: 49.815.851

– Liget utca térburkolat, csapadékvízelvezetés és fásítás: 
40.000.000 Ft támogatást kaptunk.

– Gárdonyi út felújítása + fásítás: 6.139.383.-
– Fitness park a gödörbe: 20.000.000.-
– Futóknak, kutyasétáltatóknak, kirándulóknak ivó kút a 

Monori út végén + fásítás
– Ipari parkban hálózatfejlesztési bővítés szükséges a 

REHAU gyár további fejlesztése miatt (Európai központ lett 
a Hartyáni REHAU gyára)

2021-re benyújtott pályázatok:

– piac (több funkciós tér a gödörbe)
– okos pont kialakítása (Pressó térnél)

Német Nemzetiségi Önkormányzat

– Évabolt nemzetiségi tanteremmé alakítása: 8.000.000 
felújításra

– 3.000.000 eszközbeszerzés

Iskola energetikai korszerűsítése:

Ebben az évben zárult le az Újhartyáni Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola épületének épületenergetikai felújítá-
sára. A pályázaton a város 116 456 000 Ft összegű, vissza 
nem terítendő támogatásban részesült. A támogatás mértéke: 
98.13%.

A korszerűsítés során kicserélték az iskola épületénben, 
valamint a tornateremben és az étkező eredeti részén talál-
ható nyílászárókat. Szigetelték a betonburkolatos lábazatot, 
valamint megtörtént az épületek homlokzatának és mennye-
zetétnek hőszigetelő rendszerrel való szigetelése is.

Eperke bölcsőde:

Újhartyánon befejeződött a bölcsőde beruházás, amelynek 
keretében elkészült a 24 férőhelyes Eperke névre keresztelt 

bölcsőde 2020. november 16-án kinyitotta kapuit. A fejlesz-
tés a Széchenyi 2020 program Versenyképes Közép -Magyar-
ország Operatív Program pályázatán elnyert 237.889.846 
forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult 
meg. A fejlesztés bruttó összköltsége: 411.084.500 forint. Az 
átadó ünnepség a vírushelyzet miatt elmaradt, de a hivatalos 
átadás 2020. november 18-án Pogácsás Tibor országgyűlési 
képviselő jelenlétében megtartottuk.

Városháza:

Ez év szeptemberében az Újhartyáni Polgármesteri Hiva-
tal átköltözése megtörtént, az új székhelyre (2367 Újhartyán, 
Hősök tere 5-7). A járványhelyzet miatt az átadó ünnepség 
tolódik, de azt tervezzük, ha a vírus helyzet csillapodik az 
átadó ünnepség hetében nyílt napokat tartunk, amikor bárki 
szétnézhet az épületben. 

Az új Városháza/Polgármesteri Hivatal építésére a Bel-
ügyminisztériumtól összesen 352.000.000.-Ft támogatást 
kaptunk. A kivitelezési költség bruttó: 316.872.688.-Ft 

Bútorzat és eszköz bruttó költsége: 40.000.000.-Ft

Fő u. 21. új funkciója:

A régi hivatal épületében, Fő utca 21. szám alatt az alábbi 
szervezeti egységek kapnak helyt 2020. október 1-től:

• Egyesített Művelődés Intézményvezető irodája
• Művelődési ház és Pinceklub
• Város Könyvtár 
• Járőrszolgálat + Körzeti Megbízott
• Dabasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ   

Újhartyáni Családsegítő kirendeltsége
• Dabasi Járási Hivatal ügysegédje
• Falugazdász 
• Nyugdíjas klub

Hősök tere további fejlesztése:
– Térre díszfa óriás edénybe
– Megvan a tér további fejlesztési-kialakítási terve

Szociális és gyámügyi ügyintézés:

A szociális ügyintéző a munkáját, a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.), 
a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és meg-
állapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006 Korm. rendelet és a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.(gyvt.), 
és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997 Korm. rendelet és 
az Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő testületének 
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól 
szóló 7/2018 (IV.26.) számú rendelet rendelkezései határoz-
zák meg. 

A szociális és a gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézői 
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feladatokat hivatalunkban 1 fő látja el, osztott munkakörben. 
A munkakör ellátásához szükséges szakképesítéssel rendel-
kezik, amelyet köztisztviselők szakképesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III.07) Korm. Rendelet határoz meg. 

A szociális ügyintézési munkavégzéshez szükséges mini-
mális tárgyi, technikai feltételek adottak. A szociális iroda 
ügyfélbarát módon került kialakításra. A lakosság számára, 
a kényelmesebb ügyintézés biztosítása érdekében a kérel-
mek elektronikus hozzáféréséhez az önkormányzat honlap-
ján, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmek letöltése 
biztosított. 

A koronavírus járvány miatti ügyfélfogadás előzetes beje-
lentkezés alapján az ügyfelek védelmében a kérelmek tele-
fonos egyeztetés után kiküldésre kerültek. 

A szociális gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintéző fel-
adatkörébe tartoznak a következő ellátási formák, a teljesség 
igényét mellőzve:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelmek alap-
ján indított hatósági eljárás lefolytatása, döntéshozatalra elő-
készítése, valamint környezettanulmány készítése. A rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli 
támogatásáról, beiskolázási támogatásról szóló döntés előké-
szítése. A gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézők járnak el 
az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott jegyzői hatás-
körbe tartozó gyámügyi igazgatási ügyekben.

A szociális ellátási támogatások, amelyek a benyújtott ké-
relmek alapján indított hatósági eljárás lefolytatása, döntés-
hozatalra előkészítése:  

2015. március 01-től nagymértékben átalakult a szociális 
igazgatás. Az ellátások közül néhány a járási hivatal hatás-
körébe került nagyon sok támogatás pedig megszüntetésre 
került, amelyet felváltott egy önkormányzati támogatás a 
Települési támogatás. A Települési támogatás megállapít-
ható gyógyszerköltség viseléséhez, lakhatási támogatáshoz, 
beteg hozzátartozó ápolására, valamint rendkívüli élethely-
zetbe kerültek részére rendkívüli települési támogatás.  

A szociális ellátás formái: természetbeni, szociális gon-
doskodás, pénzbeli ellátás

A következő ellátások felsorolása hatáskörök szerint.

Jegyzői hatáskör: rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény

Polgármesteri hatáskör: rendkívüli települési támogatás, 
köztemetés

Bizottsági hatáskör: lakhatási települési támogatás, rend-
kívüli temetési települési támogatás

közgyógy települési támogatás, temetési települési támo-
gatás, Települési létfenntartási támogatás, Bursa Hungarica 
pályázat, Szociális tűzifa pályázat, Első lakáshoz jutók tá-
mogatása

A 2020. évben a szociális és gyámügyi ügyintéző 2020. 
évi ügyiratforgalma: 

Iktatott ügyirat: 252 db  
Iktatott alszám: 938 db 

A 2020. évben a szociális és gyámügyi ügyintéző 
iktatott ügyirat statisztikája a következő ügy típusokból 

tevődik össze : 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
Települési Lakhatási támogatás
Települési Gyógyszertámogatás
Települési létfenntartási támogatás
Települési temetési támogatás
Kedvezményes hulladékszállítás
Szociális tűzifa juttatás 
Első lakáshoz jutók támogatása
Bursa ösztöndíj pályázat 
Hirdetmények- kifüggesztések 
Termőföld kifüggesztések 
Munkaügyek
Önkormányzati telefonfl otta kezelése

Szociális Bizottsági Ügyek: 

A 2020. évben a Szociális Bizottság munkája az eddiegtől 
eltérő volt. A Koronavírus járvány miatt a bizottság ülései 
nem a megszokott rendben zajlott le. A bizottság nem ülé-
sezhetett, ezért az online ülésen csak javaslatot tett a kérel-
mekre, amely javaslat alapján a döntést a polgármester hozta 
meg. 

A 2020. évben a bizottság hatáskörébe tartozott ügyek, 
amelyben döntés született 261 db volt. 

A szociális ügyintéző feladata még a Hirdetmények ke-
zelése a munkaügyi feladatok helyettesítés keretén belül, az 
adatvédelmi és a Helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátása. 

Hirdetmények: 

2013. december hó 15. napján hatályba lépett a mező és 
erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvény, melynek hatására jelen-
tősen megváltoztak a termőföldek adásvételére, és haszon-
bérbe adására, valamint ezek kifüggesztésére vonatkozó sza-
bályok. A kifüggesztés iránti kérelmet formanyomtatványon 
kizárólag az eladó és a haszonbérbe adó terjeszthet elő, és az 
eljárás a korábbiaktól elérően díj és illetékmentes.

Az ÁNYK rendszerben történő rögzített adatlapot az ügy-
félkapun keresztül a Hivatali kapun kerül benyújtásra.

A következő hirdetmények kezelése is feladat: a termő-
föld eladáshoz, és haszonbérléséhez kapcsolódó elővásárlá-
si jog gyakorlás,  ingatlan végrehajtási,  közszemlére tett 
nyilvános idézések,  értesítések. A hirdetményeket a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a város hivata-
los honlapján (www.ujhartyan.hu//kifuggesztesek) elektro-
nikusan kerülnek kifüggesztésre. 
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Közadat kezelése:

A www.ujhartyan.hu honlappal kapcsolatos feladatok, a 
kötelező közzétételi lista aktualizálásának koordinálása a 
közérdekű információk nyújtása az érdeklődőknek, a város 
lakosságának a szociális ügyintéző feladata.  2020-ban fo-
lyamatosan feltöltésre és frissítésre került a városi honlap 
aktuális hírei, rendezvényekre való meghívás a helyi közélet 
fontosabb hírei és a kötelező közadattár.

Munkaügyek: 

A szociális ügyintéző végzi a hivatal és az intézmények 
humán és munkaügyi feladatait. A munkaügyi ügyintéző 
feladata a hivatal köztisztviselőinek, közalkalmazottaknak, 
közszolgálati ügykezelők, és munkavállalók kinevezései, át-
sorolásai és illetménymódosítások elvégzése, a közszolgála-
ti nyilvántartások naprakész vezetése. A KIRA rendszerben 
a munkaügyi és bérügyek, valamint a szabadságok rögzíté-
se, a jelenléti ívek adminisztratív előkészítése, és a nyilván-
tartások vezetése.  

A Hivatal köztisztviselőinek a képzési terveinek admi-
nisztratív munkáinak elvégzése és nyilvántartása valamint 
a teljesítmény értékelési rendszer támogatói feladatok ellá-
tása. 

A köztisztviselők és képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségével kapcsolatos hivatali feladatok ellátása. 

A hivatal köztisztviselői mind rendelkeznek a munkakör-
ük ellátásához szükséges iskolai és szakmai végzettséggel, 
valamint közigazgatási alapvizsgával.

 A köztisztviselők számára további képzéseken való rész-
vételt kötelező, melynek alapján a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem minősített képzésein vettünk részt, mely képzések 
nagy része e-learning képzés és vizsga keretén belül lett tel-
jesítve. 

A Teljesítmény Értékelési Rendszer a közszolgálati tiszt-
viselők egyéni teljesítményértékelése, valamint minősítése 
elektronikus formában történik.  A TÉR egységes és integ-
rált közszolgálati teljesítményértékelési informatikai rend-
szer, melynek alapvető célja, hogy a közszolgálati tisztvise-
lők teljesítményének javítása révén, a munkájuk végzéséhez 
szükséges kompetenciák fejlesztésével, hathatósan hozzájá-
ruljon a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez.    A közszol-
gálati egyéni teljesítményértékelés évente két alkalommal 
elektronikus formában történik a közszolgálat egészénél 
kiépített, közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és 
integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszer 
segítségével.  A tárgyévben a  Kttv. vonatkozásában leg-
alább két teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a 
minősítést, ennek alapján a teljesítményértékelés rendszeres 
és tervezhető tevékenység. 

Helyi Esélyegyenlőségi referensi
feladatok: 

Az Önkormányzat az egyenlő bánásmód és az esély-
egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31. §-a  értelmében:  a települési önkormányzat ötévente 5 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot készít és fo-
gad el. A törvény keretei közt a programot az önkormányzat 
köztisztviselője készíti el. A 2018-as évben elkészült a 2018-
2023 évre szóló esélyegyenlőségi program. 

Az előkészítési munkák részeként a települést érintő 
adatgyűjtést, adatfeldolgozást, egyeztető fórum anyagainak 
elkészítését és az összegyűjtött anyagok feldolgozását kö-
vetően a település szintű program megírása volt a feladat. 
Az elfogadást követően a program publikálása és a prog-
ram Intézkedési tervének a rögzítése és nyomon követése az 
elkövetkezendő öt évben. 2020 decemberében megvalósult 
a felülvizsgálat és ennek megfelelően a kiegészített Esély-
egyenlőségi program és IT (intézkedési terv) elfogadása.

Az esélyegyenlőségi referensi feladatok közé tartozik még 
az évente megtartandó esélyegyenlőségi képzés lebonyolítá-
sa az önkormányzat és a hivatal alkalmazottai részére.    

Hivatali telefonfl otta kezelése, nyilvántartása és a be-
szerzések lebonyolítása. 

Anyakönyvi igazgatás:

A 2020. évben is az előző évekhez hasonlóan 1 fő látja el 
az anyakönyvvezetői, népesség nyilvántartói, hagyatéki, ál-
lampolgársági feladatokat. Az anyakönyvi ügyeket a tavalyi 
évtől Tunner Mária aljegyző helyettesíti az előző évben a 
betanulása is zajlott.

Anyakönyvi ügyek:

Az anyakönyvi igazgatásban nem történt lényeges válto-
zás, azonban 2021-ben lesz, aminek az előkészületei meg-
kezdődtek. Az elektronikus anyakönyvi rendszer feltöltése 
az elmúlt évben is folyamatosan történt.

2020. év anyakönyvi statisztikája:

 Születés anyakönyvezése: 0
 A házasságkötések száma növekvő tendenciát mutat az 

utóbbi években, idén a tavalyinál 10-zel többen, összesen 36 
pár házasodott. 
 Haláleset anyakönyvezése: 12 alkalommal történt.
 151 anyakönyvi esemény került rögzítésre az elektro-

nikus rendszerbe, amiből 22 esetben a személyi és lakcím-
nyilvántartás adatai is javításra szorultak.
 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 2 gyermekre 

tettek
 Anyakönyvi kivonat 58 esetben került kiállításra
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 Születési névmódosítás 0 esetben történt
 Házassági névviselési forma módosítás 8 alkalommal 

volt
 Válást 5 alkalommal kellett átvezetni a rendszeren
 Hazai anyakönyvezés 1-szer történt
 Sajnos a koronavírushelyzet miatt a személyes kö-

szöntések elmaradtak az idén, az ajándékokat, emléklapokat 
azonban eljuttattuk 3 párnak az 50. és 1 párnak a 60. há-
zassági évfordulója alkalmából, valamint 36 újszülött polgá-
runkat köszöntöttük védőnőnk közreműködésével.

Állampolgársági ügyek: 
Állampolgársági eskütétel idén nem volt.

Választási ügyek:
A 2020-as évben választást nem bonyolítottunk le, azon-

ban megkezdődtek a 2021. évi népszámlálás előkészületei.

Népesség nyilvántartás:
Lakó- illetve tartózkodási helyre bejelentkezését 37 fő in-

tézte Hivatalunkban, hatósági bizonyítványt 11 alkalommal 
állítottunk ki. 

Hagyatéki ügyek:
A hagyatéki eljárás 2020. február 1-től nagy mértékben 

változott, 50 alkalommal került sor hagyatéki és 3 esetben 
póthagyatéki eljárás lefolytatására.

Központi Címregiszter
A település címeinek szükség esetén történő javítása, il-

letve új házszámok felvitele, átvezetése a rendszeren folya-
matosan történt az előző évben is.

A fentieken túl az adatszolgáltatás is szerves részét képezi 
feladatainknak, természetesen ezen a területen is egész év-
ben eleget tettünk a megkereséseknek.

Ipari- és kereskedelmi, 
adóügyi igazgatás

Adóügyi igazgatás

Az önkormányzat jegyzőjének, mint adóhatóságnak a ha-
táskörét adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatá-
rozza meg.  A települések jegyzőinek hatáskörébe tartoznak 
az 1990. évi C. törvénnyel (és a törvényi felhatalmazás alap-
ján megalkotott önkormányzati rendeletekkel) szabályozott 
helyi adók és (az adózás rendjéről szóló törvény és külön 
törvények rendelkezései szerint) az adók módjára behajtan-
dó köztartozások, illetve ezek megállapításával, nyilvántar-
tásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok, 
emellett adóellenőrzési és végrehajtási tevékenységek, ható-
sági bizonyítványok kiadása, valamint az információs szol-
gáltatással kapcsolatosan előírt feladatok.

A Polgármesteri Hivatal adóügyi feladata kettős. Egyrészt 
eljár a jegyzői hatáskörbe tartozó központi adókkal (gépjár-

műadó) kapcsolatos ügyekben, másrészt az önkormányzat 
által – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatal-
mazása alapján – elfogadott helyi adó rendeletekben meg-
határozott adónemekkel (építményadó, telekadó, magán-
személyek kommunális adója, iparűzési adó) kapcsolatos 
feladatokat hajtja végre.

2020. évben az adóügyi ügyintéző ügyiratforgalma: 3035 
ügyirat, 4793 irat.

Építmény és telekadó

A 2020. évben az építményadóban és telekadóban adózók 
számát és bevételt tekintve kisebb emelkedés mutatható. Az 
építményadóban az adózók száma: 20 db, adótárgyak szá-
ma: 28, bevétel: 32.032 e Ft.

Telekadóban adózók száma: 20, adótárgyak száma: 20, 
bevétel 26.668 e Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

Az Önkormányzat illetékességi területén ingatlantulaj-
donnal rendelkezők kötelesek fi zetni. Mértéke ingatlanon-
ként 4000.- Ft/év. 

Adókötelezettség változása miatt (tulajdonjog 
változás,mentesség) 96 db határozat kiadására került sor, ez 
az adózó létszámának alakulásában, valamint a korábbi évek 
adóbevételéhez viszonyítva változást nem jelentett. Adózók 
száma: 805, bevételünk: 3.400.- e Ft.   

Iparűzési adó

A NAV a 2020. évtől már napi rendszerességgel adatot 
szolgáltatat az illetékességi területünkön bejelentkezett 
cégekről és egyéni vállalkozókról, és azok adatváltozásai-
ról. Ez a korábbi év adatátadásának a duplája lett, ami 853 
adatfájl átvételét és annak feldolgozását, ügyiratkezelését 
jelent.

A cégek elektronikus ügyintézéséhez elengedhetetlen a 
meghatalmazások, a vezető tisztviselők hiányzó adatainak 
naprakész rögzítése, az adózók adatainak rendszeres kar-
bantartása. 2020-ban 43 meghatalmazás feldolgozása történt 
meg.

Az adó szakrendszerben 350 db adóalany állandó jellegű 
és ideiglenes jellegű iparűzési adó bevallása került rögzítés-
re. 

Az adónemet sajátos fi zetési mód jellemzi, az adózók 
az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előle-
get fi zetnek (március 15. és szeptember 15.), másrészt az 
adóévet követő évben elszámolnak a befi zetett előlegekkel 
szemben.

A koronavírus járvány nemzetgazdaságot érintő hatása 
miatt megalkotott jogszabályváltozások érintették a helyi 
iparűzési adó bevallási és fi zetési kötelezettségeket is. A de-
cember 20-ig teljesítendő adóelőleg kiegészítés (feltöltés) 
bevallását és megfi zetését hatályon kívül helyzeték. Ez az 
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iparűzési adó bevételünkre is hatással volt, jelentősen csök-
kent a bevételünk.

Gépjárműadó

Az önkormányzati adóhatóság a gépjármű adóztatást a 
közúti nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(KEK KH) az adóév január 1-i állapot, valamint minden hó-
nap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapot-
nak megfelelően a jármű nyilvántartás adataiban bekövetke-
zett adókötelezettséget érintő változásról adatot szolgáltat.  
Ennek alapján adatváltozások, forgalomból történő kivoná-
sok, új gépjármű vásárlás, vagy újra forgalomba helyezett 
gépjármű miatt 2020. évben 843 gépjárműadó határozat ki-
adására, iratkezelésére, postázására került sor.

Az előző évhez képest a gépjárműadózók száma, valamint 
a gépjárműveik számának alakulásában enyhe növekedés ta-
pasztalható, az adózók száma 50 fővel 1323-ra emelkedett,  
a gépjárművek száma szintén  2116 db-ról 2164 db-ra.

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat 
által beszedett adót meg kellett osztani, 40 % illette meg az 
önkormányzatot, 60 %-ot a központi költségvetési számlá-
ra kellett utalni. A járvány miatti jogszabályváltozás miatt 
a települést megillető bevételt is az állam felé továbbítani 
kellett, így ebből bevételünk nem származott.

Pótlék, bírság, egyéb

Lényegében nem adónemekről van szó, hanem a fenti 
adónemekkel kapcsolatos valamely mulasztás által keletke-
zett jogkövetkezményhez kapcsolódó adónemet jelent. Ettől 
függetlenül a nyilvántartásban a normál adónemekkel meg-
felelő kezelést igényel. 

A pótlék sajátossága ezen túl, hogy összege folyamatosan 
változik: ha adótőke tartozás áll fenn, a pótlék minden egyes 
naptári nappal növekvő összeget mutat, emellett a jegybanki 
alapkamat mértéke is befolyásolja. Az adóévben 572.803.- 
Ft-ot szedtünk be ezen a címen, míg birságból 41.536.- Ft-
ot.

Az önkormányzat gazdálkodásának elsődleges érdeke, 
hogy hozzájusson az őt megillető adóbevételhez. Az adózók 
tájékoztatása, fi zetési kötelezettségének teljesítése érdeké-
ben az I. félévben 1963 db, a II. félévben 1458 db fi zetési 
értesítő került kiküldésre.

Fizetési felszólítás 548 hátralékosnak küldtünk ki, gép-
járműadó tartozás miatt 13 gépjármű forgalomból történő 
kivonását kezdeményeztük.  

Adózóink különböző ügyeinek intézéséhez adóigazolás 
benyújtása is szükséges, ehhez 12 db nemleges adóigazolás 
adtunk ki. 

Hagyatéki eljáráshoz 46 db, önálló bírósági végrehajtó és 

a NAV által kezdeményezett végrehajtáshoz 9 db adó- és ér-
ték-bizonyítvány kiállítására került sor.

Az adószámlák bankszámlakivonatának megérkezését 
követően a befi zetések beazonosítása az adózókra megtör-
tént, a bevételek és kiadások rögzítésre kerültek. Az eset-
leges téves befi zetések, túlfi zetések rendezése (visszautalás, 
más számlára átvezetés) megtörtént.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően elvégez-
tük a negyedévenkénti zárási munkafolyamatokat, a Magyar 
Államkincstár részére az adatszolgáltatási kötelezettségek 
határidőre teljesültek. 

Ipari- és kereskedelmi igazgatás

A telepengedélyezéssel kapcsolatos jogszabály alapján 
a bejelentés-köteles és működési engedély köteles telepek 
nyilvántartása a települési önkormányzatok jegyzőjének ha-
táskörébe tartozik. Az elmúlt évben egy új ipari tevékeny-
séget bejelentése, valamint nyilvántartásba vétele történt 
meg.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a keres-
kedelmi tevékenységet, valamint az azzal kapcsolatos vál-
tozást a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőnél 
kell bejelenteni, az üzletköteles tevékenységre pedig műkö-
dési engedélyt kell kérni.  A 2020. évben 13 db kereskedel-
mi tevékenység megkezdésének és 9 db megszűntetésnek a 
bejelentésére került sor. Az országos kereskedelmi nyilván-
tartásban az új adatok, illetve a változások az eljárás lefoly-
tatását követően rögzítésre kerülnek.

Szálláshely működésének adataiban történt változás 
(megszűntetés) miatt 1 esetben került sor. 

A fenti nyilvántartások nyilvánosak, az önkormányzat 
honlapján megtekinthető. 

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a KSH ré-
szére a negyedéves, féléves adatszolgáltatásunk határidőre 
teljesítettek.

Testületi ügyintézés

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
működése szempontjából a 2020. év rendkívüli volt, ugyan-
is a veszélyhelyzet kihirdetése alatt a képviselő-testület fel-
adat- és hatásköreit a Polgármester gyakorolta, a képviselő-
testületnek veszélyhelyzet ideje alatt nincs döntési jogköre, 
az ülés összehívására nem volt mód. A bizottságok ülésének 
összehívására sem volt lehetőség a veszélyhelyzet alatt, így 
a bizottsági feladat-és hatáskört is a Polgármester gyakorol-
ta. A Polgármester a döntést megelőzően a képviselő-testület 
tagjaninak véleményét kikérte vagy email formájában vagy 
személyesen. 
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• Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületi ülé-
sek száma 2020. évben: 10, testületi határozatok száma: 
182,

• 2020. évben hozott Polgármesteri határozatok száma: 
268

• Újhartyán Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyon-
nyilatkozatokat nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság ülések 
száma: 4, határozatok száma: 11

• Településfejlesztési, Kulturális és Sportbizottság ülések 
száma: 1, határozatok száma 7

• Újhartyán Város Önkormányzat Szociális Bizottság ülé-
sek száma: 4, határozatok száma 32

A Német Nemzetiségi Önkormányzat feladat- és hatás-
körét a veszélyhelyzet alatt a nemzetiségi önkormányzat el-
nöke gyakorolta, döntéshozatalra az elnök volt jogosult. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a veszélyhelyzet 
ideje alatt online formában egyeztettek és fejtették ki véle-
ményüket, a döntési jogkört az elnök gyakorolta.

• Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán képvi-
selő-testületi ülések száma: 7, testületi határozatok száma:   
60, Elnöki határozatok száma: 39

• Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán Pénzügyi 
és Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és Ellenőrző Bizott-
ság ülések száma: 1, határozatok száma: 3

Iktatás

Az iktatói feladatkör ellátásához elengedhetetlenül szük-
séges az iratkezelési szabályzat megléte, melynek célja, 
hogy az iratok továbbításának szabályait oly módon hatá-
rozza meg, hogy az irat útja nyomon követhető, az irat hol-
léte pontosan megállapítható, és az irat visszakereshető, ép-
ségben megőrizhető legyen, szolgálja a Hivatalunk és annak 
valamennyi szervezeti egysége feladatainak eredményes és 
gyors megoldását, rendeltetésszerű működését.

Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésé-
nek módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel 
ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő át-
adását szabályozza.

Az iratkezelő feladata
A szervezeti egységeknél készült és más szervtől, illetve 

személytől érkezett küldemények átvétele, (bontása), nyil-
vántartása (érkeztetés, illetve iktatás), továbbítása, postázá-
sa, irattárazása, őrzése és selejtezése, valamint ezek ellenőr-
zése, az irat kiadása és visszavétele.

Az iratok rendszerezése
A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézé-

sének áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre – egyedi 
tárgyra – vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként 
kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban 
keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratda-
rabnak (ügydarabnak) minősülnek.

A papíralapú ügyirat fi zikai együttkezelése az előadói ív-
ben történik. 

Az ügyiratokat, és a nem iktatással nyilvántartott egyéb 
irat együtteseket, valamint a Hivatal irattári anyagába tarto-
zó egyéb más iratokat – még irattárba helyezésük előtt – az 
irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és irattá-
ri tételszámmal ellátni.

Az ügyvitelhez már nem szükséges, irattárazási utasí-
tással ellátott ügyiratokat az irattárban, az irattári tételszám 
szerinti rendszerben kell elhelyezni.

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumen-
tálása

Az iktató a Hivatalhoz érkező, ott keletkező, illetve az on-
nan kimenő iratokat az azonosításhoz szükséges, és az ügy 
intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, az e 
célra rendszeresített elektronikus programmal vezérelt adat-
bázisban tartja nyilván.

 Az érdemi ügyintézést igénylő iratokat iktatással kell 
nyilvántartásba venni. Az iktatást olyan módon kell végezni, 
hogy az elektronikus iktató adatbázist az ügyintézés hiteles 
dokumentumaként lehessen használni.

 Az iratforgalom keretében az iratok átadását-átvételét 
minden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen bizo-
nyítható legyen az átadó, átvevő személye, az átadás idő-
pontja és módja.

Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az irat-
forgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyin-
tézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan 
követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig napraké-
szen megállapítható legyen.

A pénzügyi és pénztári ügyintézés iratai azonban külön 
jogszabályban meghatározott módon vannak nyilvántartva a 
pénzügyi előadónál, ugyanis a Hivatalhoz érkező pénzügyi 
bizonylatokat, számlákat, bérszámfejtési iratokat, anyagke-
zeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat nem kell iktatni.

Az ASP rendszer továbbfejlesztését követően a pénzügyi 
számlákat a Pénzügyi Osztály érkezteti.

2020. július 1-jétől bevezetésre került az ASP rendszeren 
belüli elektronikus postázás. A küldemények most már nem 
kapnak papír alapú tértivevényt, az átvételi igazolásokat a 
rendszer automatikusan iktatja.

Az Iktató feladatai az iratok érkeztetésén, iktatásán 
kívül:

– mindkét irattár irattári terv szabályai szerinti folyama-
tosan rendben tartása

különböző titkársági feladatok ellátása:
– telefon kezelése
– levelezések
– adatszolgáltatások elkészítése
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– szerződésekhez szükséges ügyvédi kapcsolattartás és 
ügyintézés

– postázás
– ingatlan vásárlásokhoz tartozó közüzemi szerződésmó-

dosítások teljeskörű ügyintézése
– Önkormányzati ASP Keretrendszer tenant adminisztrá-

tori feladatok ellátása

– Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős 
személy helyettesítése 

– Adatvédelmi felelős feladatainak ellátása
– Önkormányzati Elektronikus postafi ók kezelése
– A közvilágítás hiányának bejelentések alapján történő 

ügyintézése
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Pénzügyi Csoport:

A pénzügyi csoport feladata az önkormányzat - mint önál-
lóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az 
irányítása alá tartozó költségvetési szervek a Polgármesteri 
Hivatal, az Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár és az 
Eperke Bölcsőde pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellá-
tása. 

Együttműködési megállapodás alapján a pénzügyi csoport 
látja el a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az alá tarto-
zó iskola és óvoda gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 
is. 2020-ban a nemzetiségi feladatok összefogására kineve-
zésre került egy személy, biztosítva ezzel a még pontosabb, 
határidőben történő ügyintézést.

A pénzügyi csoport dolgozóinak feladatköre igen szerte-
ágazó mivel szinte minden önkormányzati és hatósági fel-
adatnak van pénzügyi háttere és ezek részletes felsorolása 
szinte lehetetlen. A jellemző, korábbi években is meglévő 
feladatok a csoport munkájában a következők:

• költségvetési rendelet előkészítése
• havi és negyedéves adatszolgáltatások és éves beszámo-

ló elkészítése
• likviditási, pénzügyi tervek készítése
• könyvelési feladatok, bizonylati rend
• operatív működés szabályozásának kialakítása
• belső ellenőrzésben való részvétel
• könyvvizsgálóval való kapcsolattartás, adatszolgáltatás
• számlavezetés, készpénzforgalom
• vagyongazdálkodás
• leltározás, selejtezés
• bérgazdálkodás
• közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolási feladatok
• pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi, elszámolási fel-

adatok
• beszámolási, adatszolgáltatási feladatok
• adóbevallások
• TB kifi zetőhelyi statisztikák
• KSH statisztikák
• OEP fi nanszírozási szerződések kezelése

2014. január 1-től a 4/2013. Kormányrendelet értelmé-
ben az államháztartás szervezeteinél új, egységes számviteli 
rendszer került bevezetésre, amely az eddigi évek számvite-
létől teljes mértékben eltérő, két szemléletmódban vizsgálja 
az adott gazdasági eseményt, mert egyrészről a költségvetési 
számvitel rendszerében egységes rovatrend szabályai szerint 
kell nyilvántartásba venni a kötelezettségvállalásokat és a 
követeléseket, valamint vizsgálni az azokban bekövetke-
zett változásokat. Ugyanezen gazdasági eseményt a pénz-
ügyi számvitel szerint is nyilvántartásba kell vennünk, azaz 
vizsgálni kell adott esemény vagyonra gyakorolt hatását is. 
Ebben a rendszerben a mérlegszámlák 1-4, 5-9 számlaosztá-
lyokban történik a mozgás.

Az így vezetett költségvetési és pénzügyi számviteli rend-
szer alapján havonta kell adatszolgáltatást benyújtani a Ma-

gyar Államkincstár felé minden intézménynek elkülönítet-
ten, és önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati szintre 
összesítve is. A veszélyhelyzet azonban felülírta ezen adat-
szolgáltatási kötelezettségeinket, így 2020. I-III. negyed-
évéről csak negyedévente, de havi bontásban szolgáltattunk 
adatot. 

A 2020-as évben jelentkező veszélyhelyzet következté-
ben a munkavégzés a pénzügyi osztályon felváltva, illetve 
otthoni munkavégzéssel valósult meg. Az otthoni munka-
végzéshez szükséges informatikai eszközök beszerzésre ke-
rültek. Az otthoni munkavégzés során azt tapasztaltuk, hogy 
a pénzügyi osztály dolgozói 70 %-ban el tudják látni otthon-
ról feladataikat. 

A naponta jelentkező könyvelési feladatok mellett foly-
tattuk a már 2019. évben megkezdett pénzügyi szabályzatok 
felülvizsgálatát és amennyiben szükséges volt módosítot-
tuk őket. Ezen feladatunk szükségességét bizonyította az is, 
hogy az ÁSZ 2020. márciusában szinte minden önkormány-
zatra kiterjedően bekérte a pénzügyi szabályzatok egy részét 
ellenőrzésre. 

2020. szeptemberétől az új Polgármesteri Hivatalban 
folytattuk munkánkat, ahol a tárgyi feltételek teljes mérték-
ben megfelelőek. 

Nemzetiségi gazdálkodás:

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal keretein belül 
2020.01.01-től nemzetiségi csoport kezdte meg a munkáját. 
A csoport létrehozását a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat által fenntartott oktatási intézmények és az intézmények 
pénzügyi valamint ügyintézési terheinek egyre növekvő szá-
ma tette indokolttá.

A csoport 2 fővel működik a Polgármesteri Hivatal épüle-
tében. Fő feladataik, közé tartoznak:

– nemzetiségi gazdasági feladatok ellátása, az önkor-
mányzat költségvetésének, gazdálkodásának kezelése

– KSH jelentések készítése
– Belső ellenőrzési feladatok
– A Nemzetiségi Önkormányzathoz tartozó intézménye-

inek (iskola, óvoda) pénzügyi és gazdasági koordinálása, 
munkaügyi feladatok ellátása

– pályázatok teljeskörű kezelése (benyújtás, koordinálás, 
elszámolás)

– költségvetési rendelet előkészítése
– havi és negyedéves adatszolgáltatások és éves beszámo-

ló elkészítése
– likviditási, pénzügyi tervek készítése
– könyvelési feladatok, bizonylati rend
– operatív működés szabályozásának kialakítása
– könyvvizsgálóval való kapcsolattartás, adatszolgáltatás
– vagyongazdálkodás
– leltározás, selejtezés
– bérgazdálkodás
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A 2020-as év során az önkormányzat fenntartásában lévő 
oktatási intézményeknél a Magyar Államkincstár ellenőr-
zést folytatott, az intézményeket érintő normatíva lehívás 
valamint elszámolás tárgykörében. Az ellenőrzés hibát nem 
talált így mindkét intézmény teljes körűen megfelet a törvé-
nyi előírásoknak.

2020-ban a Német Nemzetiségi Önkormányzat kettő si-
keres pályázatot bonyolított le, összesen 16  000  000 mil-
lió forint összértékben. Ebből 11  000  000 millió forintból 
kialakításra került a régi „Éva Bolt” helyen egy közösségi 
alkotóműhely, valamint 5  000  000 millió forintért fejlesztő 
eszközök beszerzésére került sor az óvoda részére.

Önkormányzat egyéb feladatairól 
tájékoztatás:

Köznevelés feladatellátás

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola, illet-
ve a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda működtetője 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán.

Az Eperke Bölcsőde Újhartyán az Újhartyán Város Ön-
kormányzat fenntartásában működő intézmény, amely 2020 
nyarán költözött végleges székhelyére, Epres u. 4/B. szám 
alá.

Idősek Napközi Otthona

Az Idősek Napközi Otthon a Deák Ferenc és Zrínyi u. 
sarkán lévő működött. 2020. november 4. kihirdetett ve-
szélyhelyzetre és az idős, védett korú újhartyáni lakosokra 

tekintettel az Idősek Otthonának működése átmeneti jelleg-
gel szünetelt.

Ezen feladat az önkormányzatnak nem kötelező, hanem 
önként vállalt feladatként működteti 2011. október 15-től, 
jelenleg 1 fő munkatárssal.

Házi gyermekorvos

Az önkormányzatnak kötelezettsége a házigyermekorvosi 
alapellátás biztosítása. 2020. július 1. napjától Dr. Vágány 
Valéria helyettesítéssel látta el a városban a gyermekorvosi 
feladatellátást. A fi nanszírozási szerződés megkötéséhez, a 
működési engedélyhez szükséges feladatokat a Polgármes-
teri Hivatal végezte el. 

Összegzés

2020. év a Hivatal működése szempontjából is kihívást 
jelentett, hiszen a koronavírus okozta járványhelyzetben az 
alapfeladatok elvégzése mellet további munkát hárított a 
tisztviselőkre, munkavállalókra. Egy teljesen új élethelyzet-
ben a lakosság folyamatos tájékoztatása, segítése alapvető 
jelentőségű volt. A gazdálkodási munkavégzés gördüléke-
nyen működött. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak szak-
mai továbbképzése ez évben is folyamatos volt. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-
testületnek és Polgármester Úrnak, hogy biztosították 
a zavartalan munkavégzést és egyben minden Hivatali 
tisztiviselőnek, dolgozónak is köszönöm a munkáját, kü-
lönös tekintettel a járványveszély idején való helytállá-
sát.

Változnak az illetékfi zetési szabályok 
2021. január 1-től!

Magyarország Országgyűlése 2021. január 1-től módosította az illetékekről szóló törvényt. 
Főszabály szerint az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokban az illetéket nem kell megfi zetni.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. január 1. napjával hatályba lépett módosításával  
az Itv. 1. mellékletében meghatározott – az úti okmányok, a gépjárművezetői engedély, a forgalmi 
engedély és a törzskönyv kiállításával, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos – 
eljárások és közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárások kivételével a közigazgatási hatósági eljárások 
illetékmentessé váltak.

Az életbe lépett módosítás értelmében az általános illetékfi zetési kötelezettséget idei évtől felváltja 
egy diff erenciált rendszert, amely értelmében az Itv. 1. mellékletében megnevezett közigazgatási hatósági 
eljárások eljárásokért (Itv. 28. §.), továbbá a közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásokért (fellebbezés, 
felügyeleti intézkedés, végrehajtási kifogás) kell fi zetni. Az Itv. 2. melléklete tartalmazza a közteherfi zetési 
kötelezettség alá nem eső eljárások és igazgatási jellegű szolgáltatások körét. 

Az új szabályozás szerint az általános tételű (3000 Ft-,) eljárási illeték alá eső elsőfokú közigazgatási 
hatósági eljárásokért nem kell eljárási illetéket fi zetni.

Tunner Mária aljegyző
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FAÜLTETÉS KÖZTERÜLETRE!
Az ELMÜ hivatalos levélben tájékoztatta Önkormányza-

tunkat, hogy munkájuk során gyakran tapasztalják, hogy a 
szolgáltatás minőségét hátrányosan befolyásolja a föld felet-
ti hálózatok közelében lévő növényzet, mely egyrészről ve-
szélyezteti az üzembiztos működést, másrészről jelentősen 
csökkenti a közvilágítás hatékonyságát.

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és köz-
vetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013.(I.22.) 
NGM rendelet (a továbbiakban NGM rendelet) 10. § (1) be-
kezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében 
tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magas-
sága kifejlett állapotban meghaladja a 4 métert.

Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerint to-
vábbá fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, 
ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet ese-
tében

jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 mé-
ternél,

je) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter-
nél,

jf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 
méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelí-
ti meg az áramvezetőt.

Újhartyán területének több pontján olyan növényzet ke-
rült korábban telepítésre, amely a fent előírt legkisebb távol-
ságon belül helyezkedik el, vagy a későbbi növekedése so-
rán ágai az előírt távolságon belülre kerülnének, ezért annak 
gallyazása, illetőleg kivágása szükséges.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
5:30. §-a alapján első sorban a tulajdonost illeti meg a do-
loggal való rendelkezés joga, ezért a villamos elosztó és 
közvilágítási hálózat biztonsági övezetében lévő, azt veszé-
lyeztető növényzet gallyazásának elvégzése, mint a közterü-
let tulajdonosának, azaz az Önkormányzat feladata.

A fentiekre tekintettel a képviselő testület 2013-tól az 
alábbi rendeletet alkotta a közterületek beültetésére:

17/2013 (IX. 18. ) Újhartyán Város Önkormányzat rende-
lete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

5.§. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályai el-
mulasztását követi el az, aki

1. a közterületre – a tulajdonoson kívül – fát, cserjét, 
bokrot ültet a zöldterület kezelőjével történő előzetes 
egyeztetés, írásban megadott kezelői hozzájárulás nélkül 
vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően,

2. a közterületre ültetett fát hatósági engedély nélkül 
kivágja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, a rendeletben foglaltakat 
tartsa be, egyben tájékoztatok mindenkit, hogy az ELMÜ ál-
tal leadott lista szerint azon ingatlanoknál, ahol a jogszabály 
szerint a kiültetett fa magassága eléri a törvényi minimu-
mot tavasszal kivágásra kerülnek. Az ingatlan tulajdonosa 
írásban március 31-ig jelezheti a Polgármesteri Hivatalban, 
hogy saját maga vágja ki a fát, és elviszi a faanyagot saját 
felhasználásra, ellenkező esetben a kivágott faanyagot nem 
áll módunkban otthagyni.

jegyző

Drón használata
Az utóbbi évek-

ben jelentősen 
megnövekede�  a 
drónfe lhasználók 
száma, és a jövőben 
sem hagy alább a 
drónok népszerűsé-
ge, ezért időszerűvé 
vált a drónozás teljeskörű szabályozásának bevezetése. 
A drónozással kapcsolatos alapfogalmakat és alapszabá-
lyokat a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
tartalmazza. 

2021 januárjától  megváltoznak a pilóta nélküli 
légijárművekre, ismertebb nevükön a drónokra és azok 
használatára  vonatkozó szabályok Magyarországon. A 
2021-ben életbe lépő drón törvény szabályozza a magyar-
országi drónhasznála� al kapcsolatos tevékenységeket, 
amely   alapjaiban változta� a meg a drónhasznála� al 
kapcsolatos szabályokat. Mind a magyar, mind az uniós 
szabályok  célja a biztonságos drónhasználat elősegíté-
se  azzal, hogy repülési szabályokat, oktatási követelmé-
nyeket, regisztrációs köteleze� séget, illetve egyéb szabá-
lyokat határoznak meg, amelyeket gyakorla� lag  minden 
drónhasználónak ismernie kell és maradéktalanul be is 
kell tartani.  

Tehát minden olyan drónt  regisztrálni kell, amelyre az 
alábbiak közül  bármely feltétel igaz:

– meghaladja a 120 grammot vagy
– rendelkezik adatrögzítővel vagy
– a távpilótától messzebbre repül, mint 100 méter.

Azaz elég ha a fen� ek közül  akár csak az egyik feltétel 
teljesül, kötelező a regisztráció. A Közlekedéstudomá-
nyi Intézet hivatalos oldalán lehet majd nyilvántartásba 
venni a drónunkat.

Légtérhasználat szabályai
Már akkor is légtérhasználatról beszélünk, ha akár csak 

1 méterre is felemelkedik a drón, a légtérhasználatnak 
pedig komoly szabályrendszere van. Az egyik legfonto-
sabb szabály, hogy lako�  területen belül csak ese�  légtér 
megléte esetén lehet drónt működtetni, viszont lako�  
területen kívül az általános szabályok szerint nem köte-
lező ese�  légtér igénylése a drónozáshoz. Arra viszont 
fi gyelni kell, hogy lesznek olyan légtérrészek, amelyeket 
drónozás céljából nem lehet igénybe venni.

Ha lako�  terület fele�  szeretnél drónozni, akkor külön 
engedélyt kell szerezned, vagyis úgyneveze�  ese�  légte-
ret kell igényelni. A szabály alól mentesülnek a játékok, 
tehát játékokkal ese�  légtér nélkül is lehet repülni.

GFG
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Égetési tilalom!
Korábbi lapszámunkban értesültek a Tisztelt Lakosaink ar-

ról, hogy az Országgyűlés döntése értelmében 2021. január 
1-jétől TILOS Magyarország egész területén az avar- és 
kerti zöldhulladék égetése, felmentést önkormányzat helyi 
rendeletében nem adhat! Ezzel megszűnt a települési ön-
kormányzat hatásköre arra vonatkozóan, hogy önkormányzati 
rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék égetést. Az 
égetés tilalmának bevezetését igazolja annak rendkívül kör-
nyezetszennyező hatása, a légkörbe kerülő szennyező anya-
gok bizonyítottan komoly károsító hatással bírnak az emberi 
egészégre. A tilalom bevezetésének célja az emberi egészség 
védelme és a környezetszennyezés visszaszorítása. 

Zöldhulladék kezelése, elszállítása
A zöldhulladék elszállítás Újhartyánon lakossági 

zöldhulladák gyűjtőponton történik, a 2021. évi hulladék 
naptár megadott napokon, 8-14 óra között. 

A gyűjtőpont helyszíne: Újhartyán Béla gödör.
A lakosaink jelentős hányadának nincs lehetősége az előre 

megadott napon és időszakban a Béla gödörbe történő zöldhul-
ladék elszállítására. Szintén nehezíti a helyzetet tavaszi sze-
zonban az avar és kerti hulladék égetésének tilalma szintén. 
Akinek lehetősége, lakókörülménye engedi, javasoljuk a házi 
komposztálást. Az otthoni komposztálás környezetvédelmileg 
a legelőnyösebb hasznosítási módja a háztartásoknál keletkező 
zöldhulladéknak.

Mi kerülhet a komposztálóba? Nyers zöldségek, levelek, 
gyümölcsök, magok, gyümölcshéj, nyers gabona, kávézacc, 
tea, fűszer- és gyógynövények, tojáshéj, lomb (kivéve a dió), 
levágott fű, apróbb gallyak, faforgács, kizárólag fahamu. To-
vábbi információk: http://www.kertikomposztalas.hu/

A jövőben hosszú távú megoldásként az szolgálhat a tele-
pülésen, hogy a kommunális és szelektív hulladékgyűjtésnek 
megfelelően házhoz menő zöldhulladékgyűjtést vezetnénk 
be.  A háztól történő zöldhulladék elszállítás bevezetéséről kis-
térségi szinten zajlik konzultáció, az Ország Közepe Többcé-
lú Kistérségi Társulás napirendjén van ennek megtárgya-
lása, egyeztetés folyik a szolgáltatókkal. Amint döntés születik 
ennek tárgyában, természetesen azonnal tájékoztatjuk a Lako-
sainkat!

Elektromos hulladékgyűjtés
Tisztelt Újhartyáni lakosok!
Mint ahogyan arról értesültek a város honlapján, közösségi 

oldalán, sokunknak gondot okozott, hogy a már nem használt, 
elromlott, kidobni szánt elektromos hulladékkal mit tegyünk. 
Erre kerestünk megoldást és sikerült találnunk egy vállalkozót, 
aki 2020 december hónapban a meghirdetett módon elszállí-
totta ezeket az eszközöket, illetve ez alkalommal a veszélyes 
anyagnak minősülő régi televíziókat és hűtőszekrényeket is.

Polgármester úr döntése értelmében ez a kezdeményezés a 
jövőben is folytatódni fog, az elektronikai hulladékok elszállí-
tására a terv szerint fél évente fog sor kerülni! Természetesen 

előzetesen tájékoz-
tatni fogjuk a Lako-
sainkat, hogy a régi 
Hivatal udvarában 
(Fő utca 21.) mikor 
lesz lehetőség az 
elektromos hulla-
dék gyűjtésére. 

A megállapodás 
tartalma szerint amit le lehet majd tenni:

- elektronikai hulladék
- vashulladék
- fémhulladék
- akkumulátorok
Kérünk mindenkit, hogy a gyűjtésre vonatkozó szabályokat 

tartsa be!
Természetesen ezek összegyűjtésére, elszállítására kizáró-

lag csak az újhartyáni lakosoknak van lehetősége!

Lakossági használt sütőolaj 
begyűjtése

Ezúton értesítjük a Tisz-
telt Lakosságot, hogy 
Újhartyánban lehetőség nyí-
lik a használt sütőolaj leadá-
sára. A gyűjtés 3 helyszínen, 
240 literes rendszeresen 
tisztított és karbantartott, 
kulturált megjelenésű gyűj-
tőedényben történik. Le-
zárt PET-palackban vagy 
zárt befőttesüvegben kell a 
gyűjtőbe helyezni az olajat, 
önteni nem kell, így „csepp-
mentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye. Egy mű-
anyag tároló edény már elhelyezésre került a Naprakész ABC 
bejáratánál. 

A gyűjtés 3 helyszíne a következő: 
– Naprakész ABC (2367 Újhartyán, Kossuth Lajos u. 2.)
– Naprakész ABC (2367 Újhartyán, Hősök tere 4.)
– Házhoz Hozzuk Webáruház (2367 Újhartyán, Gödör 

utca 17.)
A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezé-

seket okoz: jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, 
mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket, a szennyvíz-
tisztítókat pedig leterheli, ezért kérjük, ha tehetik, juttassák el 
a használt sütőolajat, sütőzsiradékot gyűjtőpontjaink egyikére. 
Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a fel-
dolgozás során bioetanol készül belőle. 

Kérjük, hogy a használt sütőolaj gyűjtőedényeket a rendel-
tetésének és az előírásoknak megfelelően használják, és egyéb 
hulladékot, szemetet ne helyezzenek el benne!

A későbbiekben még tájékoztatást nyújtunk a város honlap-
ján és facebook oldalán!

Tunner Mária  aljegyző
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Újabb Magyar Falu Programos pályázat 
valósult meg

Újhartyán Város Önkormányzata sikeresen pályázott a  Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nem-
zeti és helyi identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú kiírásra. 

A program keretében 10 680 700 Ft, vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ez két elemből állt. Az első a 
Hartyánfeszt Sváb Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál szervezése volt, míg a második a Bagolyfészek Ifjúsági 
szállás és kézműves műhely korszerűsítése.

2019 szeptemberében a tervezett programnak megfelelően megrendeztük a Hartyánfeszt Kulturális és Gaszt-
ronómiai Fesztivált.  Kézműves foglalkozások, művészeti és népművészeti kiállítások, a színpadon a hagyo-
mányőrző csoportok zenés, táncos műsorai biztosítottak szórakozási lehetőséget minden generáció számára. A 
látogatók száma meghaladta a 2000-t. A napot szakadó esőben a Vad Fruttik zenekar élő koncertje zárta. A prog-
ram támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, valamint hozzájárul a kultúrközösségek közötti 
kommunikációhoz.

A Bagolyfészekben történő fejlesztés során a már meglevő 40 m2 alapterületű tetővel ellátott terasz oldalait 
üvegezett szerkezettel zártuk le. Az épület külső tera-
szát eredetileg csak tető fedte, fa oszlopos vázszerke-
zete nyitott volt. A korszerűsítés során a nyitott oldalak 
üvegezett szerkezettel történő bezárására került sor. A 
beépített táblák szükség szerint ki és beszerelhetők. A 
beépítésre került nyílászárók hőszigetelt kialakításúak. 

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 
2019.09.02.

Projekt megvalósításának tervezett fi zikai befejezé-
se: 2020.12.31.
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Ők a jelen mosolygós, 
életigenlő csodái és jövőnk 
reményteljes biztositékai. 
Kedves olvasóink nézzék 

végig a képeket, 
örüljünk együtt a sok 

aranyos babának!

Ménich Zénó Varga Maja Zala Dániel

Szeretettel köszöntjük Újhartyán Város újszülöttjeit! 

Nem lesz idén népszámlálás 
Magyarországon!

A Kormány az eredetileg 2021-re tervezett népszámlá-
lást a Magyar Közlönyben kihirdetett 45/2021. (II.5.) Kor-
mányrendelet értelmében elhalasztotta a következő évre. 
A népszámlálás tíz évente ismétlődő, teljes körű statisztikai 
állapotfelvétel, átfogó képet nyújt a népesség és lakásállo-
mány jellemzőiről. Az idei évben tervezett népszámlálás le-
bonyolítását a koronavírus járvány terjedése okán áttették a 
következő évre.

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény-
ben foglaltaktól eltérően a 2021. évi népszámlálási adatfel-
vételt 2022. október 1. és november 20. között kell végre-
hajtani, pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni.

Tunner Mária
aljegyző
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Barsi Hanga Félix Ármin

Forgács ZsomborGatt yán Sebestyén Henter Csenge Róza

Bacsa Ádám

Horváth Márk Teo Kaldenecker Viktória Kovács Nóra
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Mönich Noémi Alexa

Nádaski Nikolett Parti  Olivér

Rajszki Nesztor Roland

Sikna Boglárka

Slonszki Virág Arlett a

Streifer JúliaSzabó Dániel

Lauter Nelli

Árvai Sebestyén Atti  la Lakó Gergő Domahidi Norina
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Munkácsi Laura

Surman Lóránt

Surman Zalán Szecskó Lilla Tunner Szimonett a

Csajtay Blanka Panna Tunner Noel Tunner Patrik

Kuzsdra Noémi

Kuzsof Balázs Leutsch Adrián

Ménich Maja
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Újhartyán Város Német Nemzetisé-
gi Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be a fenntartása alatt működő „Gyer-
mekvár” Német Nemzetiségi Óvoda 
oktatási - nevelési feladatok ellátását 
segítő tárgyi eszközök beszerzésének 
támogatása „című kiírásra. A NEMZ-
KSZP-20-0047 azonosító számú pályá-
zat keretében az intézmény 5.000.000 
forint támogatást kapott. Ebből az ösz-
szegből egy mászófal került az óvoda 
tornaszobájába, fejlesztőjátékokat kap-
tak a csoportok, valamint projektorral 
és egy digitális táblával gazdagodott az 
intézmény.

A NEMZ-KSZP-20-0048 kódszámú 
pályázat a nemzetiségi iskola fejleszté-
sét célozta meg. Az iskolai munka mo-
dernizálására 11.000.000 forintot nyert 
az önkormányzat. Ebből az összegből 
kialakításra került egy hagyományőr-
ző, közösségi alkotóműhely, valamint  

a nemzetiségi munkához kapcsolódó 
eszközbeszerzés. A belső munkálatok 
eredményeként egy nemzetiségi táncra 
alkalmas tér, valamint egy csoportszoba 
került kialakításra. Megújultak a mel-
lékhelyiségek, villanyszerelés, burko-
lás, fűtéskorszerű-
sítés, külső és belső 
nyílászárócsere, 
festés és mázolás 
történt. Az épí-
tési munkálatok 

8.000.000 forintba kerültek. Eszköz-
fejlesztésre 3.000.000 forint jutott, 
amelyből informatikai eszközök, kis 
kamerák, a nemzetiségi táncot segítő 
hanghordozók, valamint egy varró - és 
hímzőgép került beszerzésre.

A kisbabákat már születésük előtt, magzati szakaszban 
rengeteg olyan új hatás és inger éri, amely a születés utáni 
fejlődésükre sokszor hátrányos, vagy bizonyíthatóan nega-
tív hatást gyakorol. Az ,,alfa generáció” más testi-lelki-ér-
telmi jellemzőkkel, szükségletekkel, más kommunikációval, 
más fejlődésdinamikával és egyre gyakrabban előforduló 
beilleszkedési-tanulási-magatartási zavarral vagy sajátos 
nevelési igénnyel rendelkezik. Ezekre a ,,másságokra” az 

óvodáknak reagál-
niuk kell az ered-
ményes nevelés-
oktatás érdekében. 
A mai kor gyerme-
keinek nagyrészére 
jellemző a gyenge 
és szórt fi gyelem, 
az alacsony szintű 
monotónia tűrés, fo-
kozott impulzivitás, 

idegrendszeréretlenség. Hazánkban a pedagógusok gyakran 
érzik magukat eredménytelennek, különösen a frontális-ha-
gyományos jellegű szervezési formákban, ezért az általáno-
san használt pedagógiai módszereket egyre inkább korszerű 
megoldásokkal szükséges kiegészíteni, így hatékonyabbá 
válik a gyermekek fi zikai- értelmi és érzelmi fejlesztése. En-
nek értelmében a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvodá-
ban innovatív szakmai célokat tűztünk ki, melyet pályázati 
forrásból valósítunk meg: 

A tornaszobába 2 db mászófalat építtettünk a tanulási ké-
pesség és mozgás játékos fejlesztésére. Az óvodáskorban el-
engedhetetlen mozgásos játékok, a mozgással töltött szabad-

idős tevékenységek nemcsak a testi fejlődést, az egészség 
fejlesztését, a motoros képességek és készségek kialakítását 
segíti, hanem megfelelő felhasználás mellett, célszerű és tu-
datos pedagógiai munkával az emberi személyiség egészére 
jó hatással vannak.

Az interaktív kijelzővel, kényelmes ülőpárnákkal, Bee-
bot robot méhecskével, fejlesztőeszközökkel berendezett di-
gitális és nyelvi szoba, valamint a tornaszobába telepített 2 
mászófal jelentős innováció és erős motiváció a gyermekek-, 
és a pedagógusok számára. Az intézmény óvodapedagógu-
sai a tanulási tevékenységek szervezésénél ezekkel a lehető-
ségekkel előtérbe helyezik a diff erenciáló módszereket, az 
éves projekttervek 
alapján a tanu-
lást elsősorban 
mozgásba ágya-
zott, irányított 
tevékenységek-
kel, tapasztalat-
és élményszerző 
programokkal, 
t e m a t i k u s a n 
s z e r v e z e t t 
kislétszámú cso-
portfoglalkozá-
sok  szervezésé-
vel valósítják meg. Az IKT eszközök használatát, az interaktív 
kijelző használatát, a mászófalakat, természetes elemként 
helyezik a módszertanukba. E pedagógia célja és eredménye 
a gyermekek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése 
és - az adott képességprofi ljuk ismeretében a tudatos képes-
ség és személyiségfejlesztés, testi-lelki edzettség. 

               Rizmajer Ildikó 

A nemzetiségi önkormányzat újabb fejlesztései

Szükségszerű szemléletváltás
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sajátosságait, biztosítja a gyermekek értelmi, és érzelmi fejlődését. 
Az állandóság, a saját kisgyermeknevelői rendszer, a napirend fo-
lyamatossága erősíti a gyermekek biztonságérzetét. Napirendünk 
a gyermekek korához, fejlettségéhez, igényeihez igazodik, segíti 
a társas lét szabályainak megismerését. A gyermekek saját szük-
ségleteiknek megfelelően a napirendbe illesztve egy alkalommal 
alszanak a bölcsődében. A nyugodt alvási körülmények megte-
remtése teszi lehetővé pihenésüket. A bölcsőde napi négyszeri ét-
kezést biztosít: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna. Külön menüvel a 
12-18 hónapos és a 18-36 hónapos gyermekek részére. 

A bölcsőde a családok életében az első intézményrendszer mely-
lyel találkoznak. Hisszük és valljuk, hogy amit a gyerekek nálunk 
kapnak útravalóul meghatározza későbbi hozzáállásukat az intéz-
ményes neveléshez. A szeretetteljes, diff erenciált bánásmódon ala-
puló bölcsődei nevelés kulcsfontosságú a felnövekvő generációk 
erkölcsi, esztétikai értékrendjének kialakulásában. Gondozási – 
nevelési programunkban tükröződik, hogy igyekszünk olyan pozi-
tív szokás és magatartásformákat megalapozni, melyek egy életre 
meghatározzák a gyermekek személyiségfejlődésének irányait.

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék. A gyerme-
kek játéktevékenységéhez jó minőségű, változatos, minden kor-
osztály fejlettségi szintjének megfelelő játékokkal rendelkezünk. 
Egész nap folyamán 
biztosítjuk a szabad 
játék lehetőségét. A 
csoportszobai szabad 
játék mellett felkínál-
juk az alkotómunka 
kellékeit is (pl. színe-
zés, festés, ragasztás, 
gyurmázás). Nem le-
het eléggé hangsú-
lyozni az ölbéli mon-
dókák, gyermekdalok 
fejlesztő hatását, így 
ez jelentős szerepet kap a napi foglalkozásokban. Emellett fontos-
nak tartjuk a szabad levegőn töltött időt. Igyekszünk a természeti 
környezetet is megismertetni, bevonjuk a kisgyermekeket a közös 
növényültetésbe, ápolásba. Bölcsődénk sajátos arculatának alakí-
tásánál fő szempont, hogy a bölcsődei nevelés-gondozás a csalá-
di nevelés-gondozás kiegészítője legyen. Munkánk feltétele a jó 
együttműködés, a maximális bizalom. 

A bölcsődei beiratkozás menete, időpontjai és 
szabályai

A beiratkozás időpontja az óvodai beiratkozást követően, idén 
2021. május 3-5. A beiratkozás várhatóan online módszerrel fog 
zajlani, pontos információt a későbbiekben tudunk adni. Az új 
gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan tör-
ténik.

Maczák-Varga Emese bölcsődevezető

Elérhetőségeink: 
e-mail: bolcsode@ujhartyan.hu

telefon: bölcsődevezető: +3620/264-0017

EPERKE BÖLCSÖDE
Az Eperke Bölcsőde Újhartyánban a Széchenyi 2020 program 

keretében megvalósult fejlesztés. Az épület korszerű, modern 
építészeti megoldásokkal épült, alternatív fűtési rendszerrel, nap-
elemmel felszerelt. Az intézmény az Epres u. 4/b. szám alatt talál-
ható, egy gondozási egység, összesen 24 gyermek elhelyezésére 
szolgál, 2 db 12 fős csoporttal, tágas játszóudvarral. Bölcsődénk 
reggel 7.00-tól 17.00-ig tart nyitva. Ebben az időszakban bármikor 
látogatható, telefonos egyeztetést követően szeretettel fogadjuk az 
érdeklődő szülőket.

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. A családban ne-
velkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását – nevelését végző intézmény. Bölcsődénk 1 éves kor-
tól fogadja azon gyermekeket, akiknek szülei, nevelői, gondozói 
valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. 
Az alapellátáson túli szolgáltatásként bölcsődénk időszakos gyer-
mekfelügyeletet is vállal a szabad helyek függvényében 1-1 napra 
is.

Csoportszobáink a tör-
vényi előírásoknak megfe-
lelően 12-14 gyermek ellá-
tására alkalmasak, magas 
szintű nevelésüket, gon-
dozásukat csoportonként 
2 kisgyermeknevelő végzi. 
Csoportszobáink közvetle-
nül kapcsolódnak a fürdő-
szobához és a teraszhoz, 
játszókerthez is. A gondo-

zási egységhez a játszóudvarról elérhető külső mellékhelyiség is 
tartozik.

Az Eperke Bölcsőde dolgozói létszáma jelenleg 8 fő, ebből 1 
kisgyermeknevelő tartós távolléten van. Kisgyermeknevelői csa-
patunkból 3 fő középfokú OKJ szakképesítéssel, több éves gya-
korlattal rendelkezik. A bölcsődevezető, illetve 1 fő kisgyermek-
nevelő felsőfokú kisgyermeknevelői szakképesítéssel rendelkezik, 
1 kolléganőnk most végzi a főiskolát. Munkánkat bölcsődei dajka 
és karbantartó segíti. 

A szakmai munkánkban közreműködik a bölcsődeorvos, dr. Vá-
gány Valéria, aki a gyermekek folyamatos és egyenletes fejlődését 
fi gyelemmel kíséri, számtalan tanáccsal, preventív intézkedéssel 
segíti a szülőket és intézményünket.

Mindennapjainkról
Szeretnénk bepillantást nyújtani Önöknek gyermekeink min-

dennapjairól a bölcsődénkben. Nálunk is, mint minden bölcső-
dében hagyomány a szülővel történő fokozatos beszoktatás. A 
színvonalas alapellátáshoz minden személyi, tárgyi és higiénés 
feltétel biztosítva van. Alapprogramunk tartalmazza a pedagógiai 
munka alapelveit, fi gyelembe veszi a 0-3 éves korosztály életkori 
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Sajnos minket sem került el a járvány 2020-ban, és ez az 
idei évben is rányomja bélyegét a település közösségi életére. 

A 484/2020.XI.10) Korm. rendelet szerint egyelőre a köz-
művelődési intézmény és telephelyei területén csak az ott 
dolgozók tartózkodhatnak, és nem tartható semmilyen rendez-
vény.

Amíg ezt fel nem oldják, amíg nem javul a járványhelyzet, 
ehhez kell igazítani a munkánkat.

Jelenleg a helyi közművelődés telephelyei: Bagolyfészek 
Kézművesház ( Újsor u. 3.), a Sváb Helytörténeti gyűjtemény 
( Újsor u. 3. ) és a Könyvtár ( Fő u. 21. ), illetve nagyobb ren-
dezvények esetén a Faluközpont Nagyterme ( Hősök tere 4.)

A volt Pinceklub teljesen megszűnik a közművelődés szá-
mára, minden átköltözött a régi önkormányzat épületébe ( Fő 
u. 21. )

Ezt az időt kihasználjuk arra, hogy szakmailag bővítsük is-
mereteinket, a kollégák gyakorolják  a különböző kézműves 
technikákat, új ötleteket gyűjtsenek, hogy ha beindul újra a 
rendezvények sora, minél szélesebb skálát tudjunk nyújtani az 
érdeklődőknek. A Helyi értéktár munkái is folytatódnak.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szakmai szervekkel, 
hogy naprakészek legyünk a változásokkal, enyhítésekkel, szi-
gorításokkal.

Besegítünk az önkormányzat, az iskola munkájába.
A pandémia idején sajnos a könyvtárat sem látogathatták 

úgy mit eddig, de ezt meg tudtuk oldani, könyvtárosunk Hor-
váth Anita előre telefonon egyeztetett időpontban házhoz vitte 
a könyveket, természetesen az aktuális járványügyi szabályo-
kat betartva. Ezt szerencsére sokan igénybe is vették, veszik 
most is, mondhatjuk sikeresen működik.

Folyamatosan ajánlotta a könyvtár Facebook oldalán az ol-
vasnivalót gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Kérjük, hogy 

aki teheti, tájékoztassa barátait, ismerőseit akiknek nincs eset-
leg internet elérhetősége, hogy igénybe veheti bárki ezt a szol-
gáltatásunkat a járványhelyet idején.

Az újrakezdést a következő programokkal tervezzük:
– a könyvtárban a gyerekeknek visszatérnek az irodalmi 

foglalkozások, látogatások, új, szép környezetben
– ha nyithatunk, természetesen várjuk a könyvkölcsönzésre 

a látogatókat
– a Fő utca nagytermében, ha már lehetőség lesz rá, több ki-

állítást szeretnénk szervezni, egyrészt amik elmaradtak 2020-
ban, illetve vannak új ötletek is

– készülünk a gyerekeknek a nyári táborokra, reméljük, 
hogy azokat már meg tudjuk valósítani

– természetesen a nagyrendezvények előkészületei is elin-
dulnak ( Városnap, Hartyánfeszt), amint információt kapunk 
róla, hogy lehet és milyen nagyságrendben rendezvényeket 
tartani

– az ősz folyamán folytatnánk az egészségügyi bemutató-
kat, pl. újraélesztés

– az irodalmi esteket a továbbiakban a Fő utca nagytermé-
ben fogjuk megtartani

– természetesen besegítünk az iskola népismeret óráiba a 
tájházban is és egyéb területen is, ahogy az iskola kéri és lehe-
tőségünk van rá

– folyamatosan folyik az értéktári munka – a pandémia ide-
jén is

– kibővítettük a családfakutatást a járvány idején, ebben te-
lefonon és e-mailben is tudott és tud segíteni Lauter Antal.

A Bagolyfészekben folyó munkáról, a további ott tervezett 
programokról egy másik cikkben olvashatnak.

FT.

Előző cikkünkben arról számoltunk be, hogy az elmúlt ősz-
től mennyi új programmal, foglalkozással bővítjük művelődési 
színtereinket. Sajnos nem sok ideig tudtuk élvezni az új lehető-
ségeket, hiszen a vírus alakulása ismét átírta terveinket. 

Helyet adtunk a senior örömtánc próbáinak, amiből pillana-
tok alatt megalakult a Senior Klub Rajsné Jeszenszky Mária 
vezetésével.

Elindultak a gyerek- és felnőtt jógaórák, Faragó Éva jóga-
oktatóval, gerinctorna Jurik Erikával és a Kézműves Klub a 

Bagolyfészek dolgozóinak közreműködésével. A jövőben sze-
retnénk bővíteni a Kézműves Kört és megalakítanánk a Kis-
kukta Klubot gyerekek részére.

Helyet adtunk újra a Baba-Mama Klub működéséhez, amit 
vendég előadókkal színesítünk majd a jövőben.

Előző évben védőnőnk közreműködésével elkezdődött a 
szülők részére egy elsősegélynyújtó tanfolyam, melynek 2. ré-
szét folytatni szeretnénk amint lehetőségünk lesz rá.

Az őszi szünetben sütőtökből muffi  nt készítettünk, és kéz-

Közművelődésünk a kialakult helyzetben

A Bagolyfészek foglalkozási közösségi tervei 
és egyéb kulturális program terveink!
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műves foglalkozást tartottunk a 
gyerekeknek.

A decemberi hónapban saj-
nos már nem tudtunk progra-
mokat tartani, ezért ,,ONLINE-
ADVENTET” hirdettünk. 
Minden héten új témákkal ké-
szültünk. Advent 1. hétvégéjén 
képeslapkészítést mutattunk be, 
majd adventi koszorúkészítést. 
Ezt követően Mikulás nap al-
kalmából Mikulás nyakkendőt 
készítettünk a gyerekeknek. Ad-
vent 3. hétvégéjén a mézeska-
lács sütés rejtelmeibe vezettük 
be online követőinket. Advent 
utolsó vasárnapján pedig az ün-
nepi terítékhez adtunk ötleteket. 
Az adventi gyertyagyújtást is 
nyomon követhették interne-
tes oldalainkon, fotókkal tettük 
meghitté a készülődést.

Az új év új reményekkel, ter-
vekkel vette kezdetét. Bízunk 
benne, hogy hamarosan újra 
találkozhatunk személyesen is 
programjainkon, rendezvénye-
inken.

Az elmaradt színházi és mozi előadásokat is pótolni fog-
juk.

A tervezésénél fi gyelembe vettük, a pandémiás helyzetet, és 
továbbra is készülünk a virtuális térben tartható foglalkozások, 
megemlékezések bemutatásával.

Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, újra nyitjuk mű-
velődési színtereink kapuit és várjuk szeretettel az érdeklődő-
ket.

Az alábbi programokat tervezzük, ha szükséges továbbra is 
onlie formában.

Tervezett programok 2021 – 1. félév:

Január
Január 12. Doni megemlékezés  
Január 22. Magyar Kultúra napja  
Február 
Február 2. hét  Farsangi fánk sütés  
 Foshenkanzli készítés
 Álarc készítés   
Február 17. Hamvazó szerda - Böjt kezdete Húsvétig

Március
 Kokárda készítés
Március 14. Mozi 
Március 15. Koszorúzás 
Március 17-18-19 Sándor – József – Benedek   
Március 25. Színházi világnap – színház gyerekeknek 
Március utolsó hete - Húsvéti előkészületek - felnőtteknek és 
gyerekeknek is (kézműves foglalkozás, állatsimogató)
Március 28 Virágvasárnapi Passió – nemzetiségi ze-
nei 

Április
Április 2 Nagypénteki Passió 
Április 3 Feltámadási Körmenet 
Április 11. Költészet napja 
Április 23. péntek  Tracht tag /Német nemzetiségi viselet 
 napja/
Április 24. György napi  szokások 
Április 25. Tájházak napja 
 Tavaszváró ínyencségek 
 – gasztronómiai bemutató 
 Kultúrházak éjjel – nappal
 Egészségnap
Május
 Májusfaállítás 
 Anyák napi ajándék készítése 
 kézműves foglalkozás 
 Bodzaszörp készítés
 Gyereknapi programok, színház 
 Színházi előadás 
 Mozi

Június 
Június 4. Trianoni megemlékezés 
Június 5 VÁROSNAP  
Június 6 Úrnapi Körmenet 

Állandó programok

Baba-mama Klub
Kézműves kör (felnőtt)

Kézműves kör/kiskukta Klub (gyerek)
Tájházasok vándor gyűlése

Gyerek színház, kézműves napok (ünnepekhez, évszakokhoz 
kapcsolódva)

 
Külsős Klubok, foglalkozások

Jóga Felnőtt/Gyerek
Gerinctorna

Terhes/kismama torna
Senior örömtánc, Senior Klub

Íjász szakkör
Légző jóga, meditáció (Márton Zsolt)

Kihelyezett népismeret órák/tájház látogatások

Amint lehetőségünk lesz, továbbra is helyet adunk családi 
– és céges rendezvények megtartására a Tájház pincében és 
a Bagolyfészekben. Érdeklődni a 29-373-373 telefonszámon 
vagy a muvelodes@ujhartyan.hu email címen lehetséges.

Surman-Lang Helga
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Kérjük támogassa adója 1%-val az Újhartyáni 
Alapítványokat és Egyesületeket!

A koronavírus-járvány elleni védekezés befolyásolta és meg-
változtatta vásárlási szokásainkat. A személyes találkozások 
csökkentése, a kijárási korlátozás, az otthoni munkavégzés el-
terjedése és a hagyományos üzletek nyitvatartásának változá-
sa miatt érzékelhetően megélénkült az e-kereskedelem. Ezért 
érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb sza-
bályaival, kockázataival, buktatóival és érdemes kisebb értékű 
termékkel minél előbb kipróbálni a vásárlást is. 

Aki az online vásárlást választja, legyen tisztában – egyebek 
mellett – az alábbi tényekkel és legyen képes azokat elfogadni, 
probléma esetén türelemmel kezelni; 

– a vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata az eladóval, nem 
ismeri sem a kiválasztott webáruházat, sem az eladót, akivel a 
vásárlás során nem találkozik, személytelenné, arctalanná válik a 
kapcsolat, legtöbbször csak „e-mail”-ben történő levélváltásokra 
és a telefonra korlátozódik,

– a kiválasztott termék nem vehető kézbe, nem vizsgálható 
meg, jó fogása van-e, elfér-e zsebben, táskánkban, ruhaneműk 
varrása, színe, mérete megfelelő-e, könyv nem sérült-e, nem hiá-
nyoznak-e lapok belőle stb.,

– fennállhat a megtévesztés veszé-
lye, a termékről téves tájékoztatást 
kapunk, de elhallgatott információ is 
előfordulhat, és

– elmarad a vásárlás hagyományos 
üzletben megszokott élménye.

Káresemény forrása lehet, ha csak 
fénykép alapján és az alacsonyabb ár 
miatt vásároljuk meg a kiválasztott ter-
méket, készüléket, szerszámot stb..

Mire fi gyeljünk? Megrendelés – szerződés;
Megrendelés elküldése előtt mindig 

1. nézzük meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpont 
tartalmát. Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.kormany.
hu oldalon. Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk!

2. a kiválasztott weboldalon – ÁSZF, Rólunk, Kapcsolat stb. 
menüben – keressük meg a webáruházat működtető vállalkozást 
[elnevezés (nem fantázianév), székhely (nem postafi ók), elérhető-
ség (nem mobiltelefon)] Ellenőrizzük, megtalálható-e a közzétett 

Újhartyáni alapítványok és egyesületek. Adószám
Egy Csepp Öröklét Közalapítvány 18675160-1-13
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre Egyesület 18843505-1-13
Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület 18701328-1-13
Kulturális Hagyományőrző Egyesület 18661002-1-13
Nemzetiségi Hagyományok Háza Kulturközpont Egyesület 18735594-1-13
Sváb Kemencések Hagyományőrző Egyesülete 18732759-1-13
Újhartyán Hagyományőrzése a Jövőért Alapítvány 18675160-1-13
Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány 18699416-1-13
Újhartyáni Városi Sportegyesület 18398696-1-13
Újhartyáni Iskoláért Alapítvány 18729506-1-13
Újhartyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18908525-1-13
Újhartyán Szent Borbála Templomért Alapítvány 18989250-1-13
Együtt Evelinért Alapítvány 19225414-1-13
Újhartyáni Gyermekvár Alapítvány 18699416-1-13
Akebono Harcművészeti Sportegyesület 19138457-1-13
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete 18291812-1-13
Sportolj 6 lábon Egyesület 18943148-1-13

Amit az elektronikus kereskedelemről tudni kell,
szabályok, kockázatok, buktatók a 

Pest Megyei Iparkamara tanácskérési tapasztalatai alapján
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vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számí-
tott 14 napon belül visszafi zeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg 
a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt 
a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeményként nem 
küldhető vissza.

A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és 
a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A elállási 
jog gyakorlásához formanyomtatvány (nyilatkozat-minta) hasz-
nálható, a weboldalon általában megtalálható. 

A webáruházat működtető vállalkozást az elállásra vonatkozó-
an tájékoztatási kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesz eleget, 
az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 
14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájékoztatja a vá-
sárlót, akkor az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlé-
sétől számított 14 nap.

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog a zárt csomagolású 
termékek esetében a felbontás után egészségvédelmi vagy higi-
éniai okokból, de a számítógépes szoftver sem küldhető vissza a 
csomagolás felbontása után stb.

Számla;
Minden online vásárlásról kérjünk a nevünkre és címünk-

re szóló számlát, jogvita esetén szükségünk lehet rá. Az online 
számláról sem hiányozhat az eladó vállalkozás neve, pontos 
címe, adószáma, bankszámlaszáma, a vásárolt termék azonosító 
adatai, egységára, fi zetendő összeg stb. Számla nélkül ne fi zessük 
ki a vételárat! Tisztázzuk, kinek a bankszámlájára utalunk, a cég-
jegyzékből megállapítható.  

Szerződés teljesítése, áruátvétel;
Az online vásárlás kritikus pontja a futárszolgálat által kiszál-

lított termék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított áru cso-
magolásának sértetlenségéért tartozik felelősséggel. A becsoma-
golt termék megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs 
lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. A futár a sértetlen 
csomagolásban elhelyezett termék sérüléséért, rendeltetésének 
alkalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz 
kell fordulni, eredménytelenség esetén a működtető vállalkozást 
keressük. Ha a futár által átadott áru csomagolásának sértetlen-
ségét aláírtuk, a sérült termék küldése nehezen bizonyítható, a 
kicsomagolás során vagy azt követően is keletkezhetett. A „jog-
fenntartással” történt átvétel feltüntetése segíthet a jogvitában. 
Megelőzhető a jogvita, ha a terméket a webáruház ügyfélszolgá-
latán vagy az átvételi ponton vesszük át. 

Jogorvoslat;
Ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, 

a vásárló panaszával békéltető testülethez vagy bírósághoz for-
dulhat. Ha a vállalkozás székhelye olyan országban van, amelyik 
tagja az Európai Uniónak, akkor magyar nyelven előterjesztett 
kérelem alapján ingyenesen segíthet a magyar 

Európai Fogyasztói Központ
1440 Budapest, Pf.: 1

www.fogyasztovedelem.kormany.hu 
e-mail: info@magyarefk.hu 

telefon: (1) 896-77-47

Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásá-
roltunk, amely ország nem tagja az EU-nak, akkor a magyar Eu-
rópai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra számíthatunk.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos  

fogyasztóvédelmi referens

székhelyen és elérhetőségeken? A vásárló nem a webáruházzal, 
hanem a működtető vállalkozással kerül jogviszonyba, csak vele 
szemben érvényesíthető követelés.

Ha a webáruháznak, webshopnak vagy weboldalnak nevezett 
online felületen a működtető vállalkozás ellenőrizhető adatai 
nem találhatók meg, onnan inkább ne rendeljünk! 

Érdemes meggyőződni, hogy a webáruházat működtetőként 
megnevezett cég működő, létező vállalkozás-e, amely nem áll 
végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt, esetleg megszű-
nés miatt nem törölték-e a cégjegyzékből. Egyéni vállalkozás 
szünetelését, törlését is ellenőrizzük.

Ingyenes céginformációs adatbázis elérhetősége korlátozott 
adattartalommal:

www.magyarorszag.hu 
Vissza a régi www.magyarorszag.hu oldalra 

Keresés a vízszintes menüsorban
Cégkereső (balról a hatodik)
Használom a szolgáltatást →

Konkrét keresés cégnév vagy cégjegyzékszám vagy adószám 
alapján (jobb felső sarok)

A megjelenő cégkivonatban megtalálhatók a vásárláshoz szük-
séges adatok. 

Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés?  A weboldalon 
látható terméklista ajánlati felhívásnak minősül, de az elektro-
nikus kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi 
meg. A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyi-
latkozat megküldésével jön létre, de az automatikus visszaigazo-
lás is elegendő. A megrendelés elküldésével a vételár megfi zetése 
esetén sem jön létre a szerződés. Külföldi webáruháznak létezhet 
magyar nyelvű weboldala, amely megtévesztő lehet. Európán kí-
vüli országban bejegyzett vállalkozással szemben a jogi eljárás 
meg sem indul, vagy eredménytelen marad, káresemény törté-
nik.

Elállási jog az e-kereskedelemben;
A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenő-

leges hatállyal megszűntetheti a termék átvételének napjától szá-
mított 14 naptári napon belül. Az elállási jog az eredeti állapot 
helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna.

A vásárló 14 napon belül visszaküldheti az átvett terméket a 

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos  



32 2021. február

Újhartyánban is csodás 
adventi ablakokkal készültünk 

karácsonyra
Az utóbbi években már hagyománnyá vált Újhartyánon, 

hogy sváb fi ataljainkkal németül járunk betlehemezni és 
vízkeresztkor házat szentelni. Ha nem lehet élőben betle-
hemezni, csináljunk adventi ablakokat, hangolódjunk ez-
zel Jézus Krisztus születésének ünnepére. A családok nagy 
lelkesedéssel részt is vettek ebben, pár óra leforgása alatt 
gazdára talált mind a 26 adventi nap. Forgalmas út van előt-
tünk, sokan járnak erre a szomszédos településekről is, ott 
is témává váltak a mi városunk adventi ablakai, valamint 
az ország minden pontjáról 
érkeztek pozitív visszajelzé-
sek az internet adta lehetősé-
geknek hála.

Az élő adventi naptár öt-
letgazdája a Gyermekvár 
Német Nemzetiségi Óvoda 
munkatársa Sásdi Edina, 
szervezője a Hartyáni Sváb 
Fiatalok Baráti Köre elnöke 
Surman-Majeczki Martin 
volt. Az egyesület tagjai ka-
rácsony után egy fotó-montázst is készítettek, ami szintén itt 
látható. Ez az összeállítás is jól mutatja, hogy mennyire vál-
tozatos ablakok készültek, milyen sok egyéni ötlet volt ben-
nük. Volt olyan család is, ahol a gyerekekkel együtt készítet-
ték a díszeket. Szentestére a templom melletti plébánia négy 
ablaka került feldíszítésre két nemzetiségi óvópedagógus 
Szaller Anita és Lang Helga, valamint keramikus művészünk 
Surman Edit segítségével. Nagy találékonysággal és jó ízlés-

sel négy olyan szép betlehemi 
jelenetet szerkesztettek, hogy 
megmelengette minden arra 
járó szívét. Ha felkeltették az 
ablakaink az érdeklődésüket, 
mindegyik ablakra rá tudnak 
közelíteni - így még utólag 
is - facebook oldalunkon: 
https://www.facebook.com/
szentborbalatemplom. Így 
még csodálatosabb élményt 
nyújtanak. A közös díszítés is 
sokáig emlékezetes marad a 
számomra, köszönöm a segí-
tőimnek, hogy a szívükön vi-
selték a plébánia karácsonyi 
dekorációját is. Köszönöm 

mindenkinek: Edinának, Martinnak, a sváb fi ataloknak a 
példaértékű szervezést, a családoknak az ötletes, szép meg-
valósítást. Így Covid idején is meghitté és emlékezetessé 
vált a karácsonyi várakozás Újhartyánban.

Tisztelettel,
Hefl er Gábor

Újhartyán és Újlengyel plébánosa
/fotók: Fajt Kleineisel Mária /

Megalakult 2020.11.10.-én 
az Újhartyáni Szent Borbála 

Katolikus Karitász 
Heffl  er Gábor atya segítségével és 6 alapító taggal.: Bruzsa 

Lászlóné, Surman Anett, Bruzsa-Nagy Krisztina, Kleineisel 
Mihályné, Jónás Bulcsúné, Mudra Magdolna (Lásd fotó) 
megalakultunk.

Célunk a rászorulók segítése, a lehetőségeinkhez képest 
gondjaik enyhítése lelki erősitése. Mindezt a helyi lakosság 
támogatásával ,önkéntes munkánkkal igyekszünk megszer-
vezni.

2020 decemberében, a lelkes hartyáni adományozók jó-
voltából, 29 család, 41 gyermekkel kapott segítséget ado-
mányokból. Ebből van aki egyedül él és van akinek 3 vagy 
4 gyermeke van. 

Tartós élelmiszerrel, ”angyalbatyuval” gyógyszerek ki-
váltásával sok építő beszélgetéssel segítettünk. Szívműtét-
re készülő beteg anyuka lelki támogatásával. Ruhaadomá-
nyok, gyerekeknek játékok, könyvek, felajánlott bútorok 
szétosztásával. Csecsemők gondozásához szükséges tár-
gyak: etetőszék, járóka, babakocsi adományként kiosztása, 
koordinálása és logisztikájával önkéntesen támogatjuk a 
helyi rászorulókat.. A vírushelyzet miatt helyi adventi vásár 
elmaradt. Így adomány gyűjtésre a FACEBOOK erejét hív-
tam segítségül. Amit nagyon köszönök minden jószándékú 
embernek. Köszönjük a két helyi bolt közreműködését az 
adományok fogadásában. Vannak családok, akik igénylik a 
napi kapcsolattartást és vannak, akikkel ritkábban (havon-
ta legalább egyszer) beszélünk és fontosnak tartjuk, hogy a 
bizalmat kiépítsük. Ruhaadományokkal már 2019. szeptem-
berétől segítjük embertársainkat. Hamar kinőtük a garázst és 
jó érzés volt látni hogy van  igény az  önkéntes munkánkra.  
2019 decemberi adventi vásáron a sok kedves adományból 
15 családot segítettünk élelmiszer csomaggal .  Nagyon sok 
felajánlást kapunk ruhákból amiknek az elhelyezése  jelen-
leg gondot okoz mivel nincs zárható raktárhelységünk ami-
ben tudnánk a rászorulókat is fogadni. 

A plébánia udvarán ennek kialakítására szeretnénk a la-
kosság  segítséget is kérni !.Az adományokat  Karitász per-
selybe várjuk a templomban .

Nagy köszönöm az eddigi sok önzetlen segítséget és fel-
ajánlást.

Bátran keressenek ha tudomásuk van segítségre szoruló 
személyről.

Mudra Magdolna Karitász vezető  
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A járványügyi előírások betartása 
mellett, a megszokottaktól eltérő mó-
don, kizárólag szabadtéren, de ismét 
elindultak az újhartyáni háromkirályok 
Hefl er Gábor atya vezetésével, hogy 
minél több helyi családhoz elvigyék a 
karácsonyi örömhírt. A Hartyáni Sváb 
Fiatalok Baráti Köre, illetve Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
közös programja ezúttal is nagy si-
kert aratott a lakosság körében. Ezért 
örülünk, hogy végül nem döntöttünk 
a hagyományőrző esemény elhalasz-
tása mellett. Sőt, az idén az először a 
németországi „Sternsingeraktionhoz” 
is csatlakoztunk, ez szintén különleges 
motivációt adott a felkészüléshez. 

Az említett német házszentelő moz-
galom a világ legnagyobb jótékonysági 
megmozdulása. Németországban szin-
te az összes településen sor kerül a mi-
énkhez hasonló háromkirályjárásokra, 
a házszentelések során összegyűjtött 
adományokat pedig minden alkalom-
mal a fejlődő országok rászoruló gyer-
mekei részére ajánlják fel. Talán nem 
meglepő információ ennek a tudatában, 
hogy a német házszentelőket egy or-
szágos központ is segíti a hagyomány 
ápolásában, aacheni székhellyel. Mi is 
tőlük rendeltük a képeken látható ün-
nepi, csillagokkal díszitett maszkokat, 
illetve az ajtómatricákat, amelyek az 
ilyenkor szokásos „20+C+M+B+21” 
felirattal voltak ellátva. Ez a felirat 

egyrészt utalás a három napkeleti 
bölcs német nevére (Caspar, Melchior, 
Balthasar), másrészt egy latin mondás 
kezdőbetűit is jelöli egyben, amely így 
szól: „Christus Mansionem Benedicat”, 
azaz „Krisztus áldja meg ezt a hajlé-
kot!”. Köszönjük ezúton is a segítsé-
güket és a megerősítést, hogy tudomá-

suk szerint is mi vagyunk az egyetlen 
külhoni német csoport, aki csatlakozott 
a kezdeményezéshez és német nyelvű 
házszentelést folytat.

Jól jelzi a „Sternsingeraktion” világ-
szintű elismertségét az is, hogy még Fe-
renc pápa és Angela Merkel német kan-
cellár is üzent a résztvevőknek. „Külön 
köszöntöm a német házszentelőket, akik 
a jelenlegi helyzetben is utat találtak 
arra, hogy a családoknak a karácsonyi 
örömhírt közvetítsék, még akkor is, ha 
az otthonaikba ezúttal nem mehetnek 
be. Köszönöm az adományokat, ame-
lyeket azon kortársaiknak gyűjtenek, 
akik nehéz helyzetben vannak” – írja 
a Szentatya. A német kancellár pedig 
így buzdította a hagyományőrzőket: 
„Ti nem csak áldást osztotok, hanem 
reményt is egyben. Ezért is igaz ennyi-
re a mottótok: „Fényesebb (a csillag), 

mint valaha - a világnak szüksége van 
az örömhírre!” Ezt az örömhírt most Ti 
viszitek magatokkal, még ha másképp 
is, mint eddig. Köszönöm, hogy ebben 
a rendkívüli évben is örömet és reményt 
terjesztetek, illetve, hogy segítetek más 
gyermekeken.”

Valóban nagyon felemelő érzés volt, 
még a jelenlegi nehéz helyzetben is az 
örömhír terjesztése, jó volt látni a csa-
ládok szemében a boldogságot, még 
úgyis, hogy ezúttal csak az udvarokon 
találkozhattunk. 

De nem csak ezért marad emléke-
zetes a mostani háromkirályjárás. Az 
idén először ugyanis Újlengyelbe is 
volt szerencsénk ellátogatni, illetve 
az a megtiszteltetés ért minket, hogy 
mi szentelhettük fel a nemrégiben 
elkészült Rozmaring Társasházat a 
Grassalkovich téren. 

Szeretettel köszönjük minden csa-
ládnak a kedves fogadtatást, köszönjük 
az adományokat, amelyeket ezúttal is 
a templom új, Szent Cecíliát (a zené-
szek, énekesek védőszentjét) ábrázoló 
színesüvegablakára ajánlottunk fel. 
Köszönöm a gyermekek felkészítésé-
ben nyújtott segítséget Sósné Lauter 
Adrien Tanárnőnek, illetve hálás kö-
szönet a lebonyolításban nyújtott se-
gítségért Bambuk László Igazgató 
Úrnak! Végül, de utolsó sorban nagy 
köszönet a házszentelő gyermekek-
nek Éger Álmos Regőnek, Kántor 
Gézának és Tunner Bence Andrásnak, 
valamint Hefl er Gábor atyának, akik 
nélkül az immáron hagyománnyá vált 
háromkirályjárás nem folytatódhatott 
volna.

Jövőre ismét találkozunk, remélhe-
tőleg akkor már távolságtartás nélkül!

Surman-Majeczki Martin  
/fotók : Fajt Kleineisel Mária /

„A betlehemi csillag fényesebben ragyogott, mint valaha!” – 

Nem maradt el idén sem a háromkirályjárás Újhartyánon
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Múzeum otthonról  
A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a világ ki-

állító termei, a múzeumok bezárták kapuikat. Mégis inkább 
úgy fogalmaznék, hogy végül is nem zártak be, csak átköl-
töztek, mégpedig a mindenki által elérhető internetes térbe. 
A végtelenül sok múzeumból példaként kettőt kiemelnék és 
rajtuk keresztül bemutatnám, hogyan is történik a szépről, 
a művészetről lemondani nem tudó emberiség kiszolgálása 
ezen a téren. A világ egyik leghíresebb múzeuma az angol 
British Museum, az ő gyűjteményükből vezetett egyik ilyen 
tárlatot, mégpedig egy nagyon régi, talán az egyik elsőnek 
híressé vált emberi játékot körbejáró bemutatót emelném ki, 
másodiknak meg a mi szintén világhírűnek nevezhető Szép-
művészeti Múzeumunk talán legismertebb darabjaiból kettő 
alkotás internetes bemutatásának bejelentett tényét és annak 
folyamatát vázolnám fel röviden. Kezdve is ez utóbbival, 
tehát a Szépművészeti gazdag Dürer gyűjteményéből egy 
rézmetszetet, majd a Leonardónak tulajdonított Lovas szo-
bor körbejárására invitálom olvasóinkat. Mindkét kiemel-
kedően a legnagyobbak közé tartozó művész a reneszánsz 
korban alkotott, évszámként tanárként is azt szoktam kér-
ni, hogy csak azt jegyezzék meg, hogy 1500 volt az életük 
közepe (Leonardo 20 évvel volt fi atalabb). Albrecht Dürert 
azért említem rögtön, mert a világhírű német művész Ajtósi 
Dürer néven magyar származású bajor festő és grafi kus a 
világ legismertebb művészei közé tartozik a mai napig. Apja 
a Gyula melletti, az egykori Ajtósról vándorolt Nürnbergbe, 
ahol a 15. század közepén telepedett le. A Szépművészeti 
gyűjteményében a művésznek több mint 200 metszete talál-
ható, melyeknek legszebbjei láthatóak a múzeum weblap-
ján. Amit ebből kiemelnék, az Szent Jeromos a dolgozószo-
bában című 1514-ben készített rézmetszete. Azért is tartom 
kiemelkedőnek, mert a térbeliséget tökélyre vivő Dürer után 
az európai művészek sokan őt megismerve jutottak el a pers-
pektíva szabályai szerinti ábrázoláshoz, ő meg Leonardóra 
támaszkodva e témában hozta létre fantasztikus életművét. 

Dürer: Szent Jeromos (Jeromos a Biblia görög szövegé-
nek latinra fordítója).

A másik kiemeltem Leonardo saját kezű művének tar-
tott lovas szobor, ami nem nagy, közel 30 cm magas és 
megalkotásának időpöntja szinte évre pontosan megegye-
zik Dürer említett rézmetszete megszületésének idejével.
A fotó a Szépművészeti Múzeum 2018. novemberétől be-
mutatott Leonardo da Vinci és a budapesti Lovas című kiál-
lításának kapcsán készült a múzeumról.

A másik kiszemelt múzeumunk a British Museum, ahol 
- többek közt - bemutatják a talán elsőnek igazán elterjedt 
társasjátékát az emberiségnek, aminek neve az Ur játék. Ezt 
a közel-keleti ásatásokon tárták fel a régészek, a megtalált 
játéktáblákat 4 ezernél valamivel idősebbre becsülték, tehát 
a Krisztus előtti 3. évezredből származtatják. Tutanhamon 
sírjában négy játéktáblát találtak, de ilyen táblákat találtak 
az Athén alatt fekvő Kréta szigetén, a Földközi tengerben 
vele keletre egyvonalban fekvő Cipruson és az India alatti 
Srí Lankán, aztán még Egyiptomon kívül Iránban, Szíriában 
és Libanonban is. Az Ur játék a késő ókorig népszerű ma-
radt. Egy angol régész közel 100 éve az uri királyi temető 
ásatásakor öt játéktáblát fedezett fel, innen maradt rajta az 
Ur játék elnevezés. Ezt mutatja meg, erről az ókori érdekes-
ségről számol be többek közt a világhírű angol múzeum az 
egyik internetes tárlatán. Tehát a különleges múzeumi élmé-
nyeket így élheti most át az érdeklődő közönség.

https://www.szepmuveszeti.hu/
https://www.britismuseum.org/collection

Závodszky Ferenc

A fotó a Szépművészeti Múzeum 2018-ban bemutatott 
Leonardo da Vinci és a budapesti Lovas című 
kiállításának kapcsán készült a múzeumról

Dürer: Szent Jeromos 
(Jeromos a Biblia görög szövegének latinra fordítója)
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MESESAROK

Kedves ifjabb és felnőtt olvasóink ! Fogadják sze-
retettel Surman Viktor újhartyáni amatőr irodal-
márunk archaikus  meséjét .Nehéz év van mögöt-
tünk, keveset ünnepelhettünk:  A mesés idők  ősi  
sajátos világában egyszer valahogy az emberek 
mégiscsak elkezdtek ünnepelni ! Reméljük nem-
sokára mi is újra ünnepelhetünk, szabadon együtt 
Újhartyánban.

Amikor az emberek 
megtanultak ünnepelni

Réges-régen, volt idő, amikor még sötétség uralkodott a 
világban és fagyott volt a föld, az emberek a föld alatt vagy 
barlangokban elbújva éltek, rettegtek a vadállatoktól, amik 
rájuk vadásztak, meg a démonoktól, akik gyötörték őket, de 
még egymástól is féltek.      

Ebben az időben élt egy ember a feleségével, három fi ával 
és három lányával. Ez az ember elhatározta, hogy véget vet 
a sötétségnek, a félelmeknek, és elindul, hogy megkeresse 
hollót, aki fogva tartja a Napot, és kiszabadítsa, hogy vissza-
adja a fényt a világnak. Amikor a családja megtudta, hogy 
mire készül a lányai könyörögtek neki, hogy ne menjen, ne 
hagyja őket ott védtelenül, élelem nélkül. A legkisebb fi a, vi-
szont apja elé állt és elvállalta azt, hogy kiszabadítja a Napot. 
Ezt már a legnagyobb fi ú nem állhatta, nem, hogy ő közülük 
a legkisebb lépjen az apjuk helyébe, hogy övé legyen a di-
csőség. Ezért hát a legidősebb elverte onnan a legkisebbet és 
ő lépett apja elébe, hogy elvállalja azt, hogy kiszabadítja a 
Napot.   Apja beleegyezett és útjára bocsátotta.

A fi ú útja egy rengeteg erdőn vezetett. Az erdő kellős 
közepén egy tisztást talált. A tisztás közepén egy hatalmas 
agancsú szarvas feküdt, oldalán seb, a sebből vér csordo-
gált. Amikor a odaért a szarvas megszólalt: “Ó, fi ú! Szedjél 
gyógyfűvet a nagy tölgy alól és etess meg vele, hogy meg-
gyógyuljak. Ha meggyógyítasz, megtanítom neked az ünne-
pet! A fi ú azonban azt mondta: “Nem kell nekem az ünnep, 
nincs szükségem rá, a Napot megyek kiszabadítani.” Erre 
fogta és levágta a szarvast, a húsát megette. 

Az erdőből kiérve egy nagy füves pusztára ért. A pusztán 
éhes vadállatok bóklásztak szerteszét. Amikor meglátták a 
fi út nyomban rátámadtak és széjjel tépték.

Amikor a legidősebb fi ú már hosszú-hosszú ideje nem tért 
haza, a legkisebb újra apja elé állt, és elvállalta azt, hogy ki-
szabadítja a Napot. Azonban a középső fi ú ezt nem állhatta; 
nem, hogy a legkisebb lépjen az apjuk helyébe, hogy övé 
legyen a dicsőség. Ezért hát a középső elverte onnan a legki-
sebbet és apja elébe ment, hogy elvállalja azt, hogy kiszaba-
dítja a Napot. Apja beleegyezett, és útjára bocsátotta.

A középső fi ú útja is a rengeteg erdőn át vezetett és ő is rá-
talált a tisztásra, a közepén ott feküdt a szarvas, oldalán seb. 
Őt is megszólította a szarvas:   “Ó, fi ú! Szedjél gyógyfűvet a 
nagy tölgy alól és etess meg vele, hogy meggyógyuljak. Ha 
meggyógyítasz, megtanítom neked az ünnepet! A fi ú azon-
ban azt mondta: “Nem kell nekem az ünnep, nincs szüksé-

gem rá, a Napot megyek kiszabadítani.” Erre fogta és levág-
ta a szarvast, a húsát megette.  

Az erdőből kiérve hegyvidékre ért. A hegyvidéken embe-
rek vadásztak. Amikor meglátták a fi út rátámadtak megkö-
tözték, és felkoncolták.  

Amikor a középső fi ú sem tért haza már hosszú-hosszú 
ideje, a legkisebb újra apja elé állt és elvállalta azt, hogy 
majd ő kiszabadítja a Napot. Hiába rimánkodott, könyörgött 
az anyja és a leánytestvérei, ő hajthatatlan maradt, így hát 
apja útjára bocsátotta.

A legkisebb fi ú is bejárta a rengeteget és rátalált a tisztás-
ra, ahol a szarvas feküdt sebzetten. Azt mondta neki a szar-
vas:   “Ó, fi ú! Szedjél gyógyfűvet a nagy tölgy alól és etess 
meg vele, hogy meggyógyuljak. Ha meggyógyítasz, megta-
nítom neked az ünnepet! A fi ú azt mondta: “Nem tudom mi 
az az ünnep, én a Napot megyek kiszabadítani, de szedek 
neked füvet a nagy tölgy alól és meggyógyítalak.” Így is tett, 
és amikor a szarvas meggyógyult magához vette a legkisebb 
fi út és megtanította neki az ünnepet. Megtanította dobot ké-
szíteni és ütemesen dobolni. Megtanította sípot készíteni és 
megfújni azt. Megtanította a táncra. Megtanította arra, hogy 
énekeljen, ha fél, énekeljen, ha ünnepel, énekeljen, ha fáj 
valami, és gyűjtsön maga köré minél több embert és tanítsa 
meg őket is ezekre a dolgokra, és ünnepeljenek együtt. Miu-
tán mindent megtanult, a fi ú útjára indult.  

Ő is kiért a rengetegből, a nagy füves pusztára jutott, ahol 
vadállatok lestek rá. A vadállatok rátámadtak, széjjel akarták 
tépni, de megjelent a szarvas, és az egyik agancsát a fi únak 
adta. A fi ú az aganccsal megölte a vadállatokat.  

A nagy füves puszta után egy hegyvidékre ért. A hegyvi-
déken emberek voltak. Amikor észrevették a fi út, rátámad-
tak és megkötözték, hogy felkoncolják. De a szarvas újra 
megjelent és neki adta a másik agancsát is, aki azzal elvágta 
a köteleket és kiszabadította magát.  

A hegyeken túl egy zabolátlan folyóhoz ért. A folyó túlsó 
oldalán, egy hatalmas sziklán állt egy óriási fenyőfa, a fenyő-
fa tetején fészkelt a holló. Nem volt más út a holló fészkéhez 
csak a folyón át. A fi ú neki is indult, de a folyó elragadta és 
elnyelte, ott lelte halálát a fenekén a kavicsok között. A szar-
vas azonban újra megjelent, és életet lehelt belé.  

Ezután megmászta a sziklát, fölmászott a fenyő tetejé-
be. A holló éppen nem volt a fészkében, és a fészek aljában 
ágak közé szorítva megtalálta a Napot. Hozzá is fogott, hogy 
kiszabadítsa a gallyak közül; addig tépte, szakította, míg a 
Nap ki nem szabadult. Az rögtön felszökött az ég tetejére, 
és fényével beragyogta az egész világot; elűzte a fagyot és 
meleg lett a Földön. Nemsokára zöld növények nőttek a hó 
és jég helyén, az emberek előmerészkedtek a föld alól, a bar-
langokból, és már a vadállatok sem vadásztak rájuk többé, 
hiszen volt élelem mindenki számára.  

A fi ú is hazatért a családjához, és ahogyan a szarvas kíván-
ta maga köré gyűjtötte az embereket, dobot és sípot készí-
tett, megtanította őket dobolni, sípolni, táncolni, és énekelni. 
Megtanította őket ünnepelni. Azóta az emberek ünnepelnek, 
ha örömük van, ünnepelnek, ha fáj valami, és az ünnep az 
életük része lett.

Surman Viktor  



38 2021. február

www.porschem5.hu

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE M5  
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | 06 1 421 8220

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.

A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
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PRÓBÁLD KI
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

BÁRMERRE IS TARTASZ

ŠKODA
SUV-MODELLEK
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ŠKODA SCALA MAGASABB
    FELSZERELTSÉGGEL
 ALACSONYABB ÁRON.

A SZÖVEG NEM Ö KÉL ETES,T
AZ AJÁNLAT IGEN.

A SZÖVEG NEM Ö KÉL ETES,T
AZ AJÁNLAT IGEN.

A SZÖVEG NEM Ö KÉL ETES,T
AZ AJÁNLAT IGEN.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út +36 1 421 8220 
skoda@porschem5.hu  www.porschem5.hu

A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5-8 l/100km, CO2-kibocsátása: 85–181 g/km -kibocsátása: 85–181 g/km 

A ŠKODA SCALA Perfect modell indulóára 6 185 450 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 110LE). A feltüntetett 5 686 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent 
megnevezett SCALA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz fi nanszírozással érvényes. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedéseinkben, 
vagy látogasson el a skoda.hu oldalra! A nevezett értékek nem az egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, 
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen 
és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

5 586 000 FT-TÓLMÁR 
AKÁR
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Betanított munkás

Gépbeállító

Lakatos

Kertész

Horganyzó

Marós

Mechatronikus

munkatársaink szakismerete, képzettségi 
szintje és hozzáértése garantálja.

szerelési anyagok gyártása és forgal-

Pillants bele az OBO Bettermann Magyarország 
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7 ülés*, és mind  
panorámás

Nagycsaládos  
állami támogatással! 

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8133, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Az élet, ahogy még sosem látta: az új Caddy és az extra nagy panoráma  
napfénytető*, akár 7 ülés* és rengeteg további innováció. Próbálja ki  
Ön is márkakereskedésünkben!

* Opcionális felszereltség felár ellenében. A képen feláras extra felszereltség 
látható. Az új Caddy motorizáltságtól és felszereltségtől függő, kombinált  
átlagfogyasztása: 4,6-5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-151 g/km.

Az új Caddy. És minden könnyebben megy.

K-VWHA-VWHA-062-20_Caddy 178x266.indd   1 2021. 01. 06.   14:39:16


