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A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a fel-
adatmegosztás, a működtetés és az egész rendszer meg-

szervezése, finanszírozása terén gyökeresen eltér a korábbi meg-
oldásoktól. Eddig a közoktatás rendszerében az állam az ágazati 
irányítás keretébe tartozó feladatokat látta el, és a közoktatás 
rendszere működtetéséért viselt felelősséget. Január 1-jétől a 
köznevelés rendszerében az állam irányítási feladatai mellett át-
vette a konkrét oktatásszervezési feladatokat, magához vonta az 
intézményfenntartással együtt járó feladatok egy részét, és állami 
feladattá minősítette a köznevelés feladatellátás közvetlen vég-
rehajtását is. Ehhez kapcsolódóan az állam feladata a hatósági 
ellenőrzés és a szakmai ellenőrzés is. 

Az állam a működtetői feladatot alapértelmezésben a 3000 
főt meghaladó településeknél 
átadta a települési önkormány-
zatoknak azon települések ki-
vételével, amelyek igazolták 
a feladatellátáshoz szükséges 
gazdasági és jövedelemtermelő 
képesség hiányát.

Másik lehetőségként a 3000 
fő alatti települések átvállal-
hatták a működtetői feladatot 
olyan kérelemmel, amelyben igazolták, vállalták, hogy rendelkez-
nek azzal az anyagi forrással, ami a működtetői feladatellátáshoz 
szükséges.

A Budajenői Általános Iskola fenntartási és működtetési felada-
tait 2013. január 1-jétől az állam látja el. Az önkormányzat isko-
laépület és egyéb iskola használatában álló ingatlan tulajdonjoga 
nem szállt át az államra. A községi iskola a Budakeszi tankerülethez 
tartozik további 19 iskolával együtt. A tankerület a legkisebb lé-
lekszámú herceghalmi, perbáli és budajenői iskola fenntartója és 
egyben működtetője is. A tankerületek a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ irányítása alatt működnek.

Iskolánk tekintetében az önkormányzat a tárgyalások folyamán 
előnyös megállapodást kötött az állammal az iskolai étkeztetés ki-
szolgálását és a település tornatermének közös használatát illetően. 

Gyakorlatban az iskola partnerei a januári fenntartó váltásból 
nem érzékelnek jelentős változást. A tantestület készíti az új Szer-
vezeti és működési szabályzatát, az új Házirendet és az új Közne-
velési Törvényre és kerettantervekre az előírásoknak megfelelően 
90%-ban meghatározottan felépített Pedagógiai Programot. A 
tartalmak iskolánk korábbi programjával jórészt megegyeznek, ez 
megnyugtató biztonságot jelent. 

Az új Pedagógiai Program felmenő rendszerben 1. és 5. osztály-
tól kerül bevezetésre szeptember 1-jétől. A mindennapos testne-
velés bevezetése sem jelentett szervezési problémát iskolánkban. 
Az újonnan bevezetésre kerülő hit- és erkölcstan, vagy erkölcstan 
választhatósága a katolikus és református hitoktatás lehetőségével 
az eddigi gyakorlat szerint − a két egyházzal való partneri együtt-
működésen alapulva − biztonságosan és kiszámíthatóan fog mű-
ködni, kibővülve a hitoktatást nem vállalók erkölcstan oktatásával. 
Kollégáim alsó és felső tagozaton is szakmai felkészítést kaptak az 
erkölcstant tantárgyként választók oktatására. 

A tárgyi feltételek tekintetében iskolánk folyamatosan fejlődik. 
A 2012-es tanévben az akadálymentesítés kapcsán sikerült az épü-
leten belüli és kívüli korszerűsítés kapcsán az enyhébb vagy súlyo-
sabb fogyatékossággal együtt élő és integráltan nevelhető tanulók 
helyzetén javítani. Az udvar esztétikai szempontból is szemet gyö-

nyörködtető, de hasznos a biztonságot adó és uniós köve-
telményeknek is megfelelő megvalósítás.

A fejlesztés a fenntartó és működtető változásával nem szűnt 
meg. A budajenői önkormányzat mint az épület és ingatlan felelős 
gazdája újabb fejlesztést indított el április elején. Az iskola északi, 
északkeleti részén kialakításra kerül az új sportpálya, távolugrópá-
lya és futópálya, mely nagyon komoly hozzájárulás a mindennapos 
testnevelés lehetőségének megteremtésében. A pálya júniusra el-
készül. Nagy örömmel várjuk, és köszönjük a fejlesztés lehetőségét. 

Az iskolaátadás-átvétel kapcsán folyó tárgyalások során az is-
kola és az önkormányzat kölcsönösen megállapodott abban, hogy 
a település is magáénak tartja és támogatja az iskolát, és az isko-
lára az eddigiek szerint a település rendezvényein, ünnepségeken, 
falunapon a településhez tartozóként számíthat Budajenő Község 
Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. 

Aktuálisan az iskola az új elsősök beíratására készül. Április 8-9-én 
lesz a beíratás. A nyílt órán 60 kisgyermek vett részt, részben az óvo-
dából az óvó nénikkel és „Ani nénivel,” részben külsős érdeklődők.

Iskolánk értékrendjét a nem Budajenőn élő környező községek 
lakói közül sokan érzik sajátjuknak, és ezért választják a fáradságo-
sabban megközelíthető, de biztonságot adó nevelő-oktató családi-
as hangulatú, szülőkkel jól együttműködő, szakmailag jól felkészült 
és együttgondolkodásában, együttműködésében egységes szakmai 
közösséget, hagyománytisztelő és -ápoló iskolát, a mi iskolánkat.

Azokat a családokat várjuk iskolánk közösségébe, akik saját ér-
tékrend alapján kerestek bennünket, és így választottak minket, 
mert a jó együttműködés alapja az egy nyelv használata lesz. Eddi-
gi tapasztalatunk alapján örülünk a minket választó nem budajenői 
családoknak is, hiszen az értékteremtésben mindig partnerek, ren-
dezvényeink támogatásában élen járnak. A nem homogén iskolai 
közösség nagyban hozzájárult eddig is ahhoz, hogy a nyári felújí-
tások, karbantartások, 80−90%-ban az osztálytermek berendezése, 
szépítése az elmúlt 8-10 évben szülői támogatásból készült el. Az 
igények előzetes felmérése alapján várhatóan két első osztályt in-
dítunk szeptember elsején Csereklyei Dánielné és Kozma Éva Petra 
tanítónők vezetésével. 
Budajenő. 2013. április 5. RaineR FeRencné, igazgató

A közoktatás rendszerének 
      államosítása, hatása a Budajenői 
általános Iskola életére
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tájékoztató 
KépvIselő-testület 
2013. márcIus 7-én 
megtartott rendKí-
vülI nyílt üléséről

Tulajdonosi hozzájárulás 
MLSZ által támogatott sport-
fejlesztési programon való 
részvételhez
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
mint a budajenői sportpálya 
tulajdonosa, tulajdonosi hoz-
zájárulását adta ahhoz, hogy 
Budajenő Községi Sportegye-
sület a látvány-csapatsportok 
támogatásának adókedvez-
ményes sporttelep felújítási 
program (TaO program) ke-
retében pályázatot nyújthasson 
be sportfejlesztési tárgyi esz-
köz felújításra, 10 millió forin-
tos támogatás elnyerésére. A 
pályázathoz a 3 millió forintos 
önrészt az egyesület biztosítja. 
A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a tulaj-
donosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására.

Döntés iskolai sportpálya ki-
vitelezőjének kiválasztásáról
Befejeződött a „Budajenői álta-
lános iskola sportudvar fejlesz-
tése műemléki ingatlanon a 
106066 támogatási szerződés-
számú pályázathoz kapcsoló-
dóan vállalkozási szerződés ke-
retében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlatainak bírálata. 
A képviselő-testület a közbe-
szerzési eljárást eredményes-
nek nyilvánította. A beérkezett 
három ajánlatból  a DUNA-VIA 
Építőipari Kft. (2400 Dunaújvá-
ros, Béke tér 3.) ajánlata volt a 
legelőnyösebb. A nyertes aján-
lat összege: 22 000 000 Ft + 
áfa. A képviselő-testület az ere-
deti tervezett kivitelezési költ-
ségkeretet megnöveli 2 000 
000 Ft + áfa (bruttó 2 540 000 
Ft) összeggel, melyet a Budaje-
nő község költségvetési rende-
letének tartalékkerete terhére 
biztosított. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert 
a nyertes ajánlattevővel a szer-

ződés megkötésére, a projekt 
lebonyolítására, műszaki ellen-
őr megbízására.

KépvIselő-testület 
2013. márcIus 21-eI 
nyílt üléséről

ÜgyvéDi TájékOZTaTáS
Budajenő Község Önkormány-
zata − korábbi döntésének 
megfelelően − a Buda Ügyvé-
di Irodával 2007. április 19-én 
megkötött ügyvédi megbízási 
szerződést felmondta, és 2013. 
március 1-jétől Szabó és Társa 
Ügyvédi irodával kötött megbí-
zási szerződést jogi képviseleti 
tevékenység ellátására. Az ülé-
sen megjelent dr. Szabó László 
János ügyvéd úr, aki tájékoztat-
ta a jelenlévőket, hogy átvette 
az ügyeket és azok tanulmá-
nyozás alatt vannak. 

TeLeFOnáTjáTSZó áLLOMáS 
LéTeSíTéSe
A Telenor Magyarország Zrt. 
megkereséssel fordult önkor-
mányzatunk felé, nyilvános 
mobil telefonátjátszó állomás 
kiépítése céljából.  A telefonos 
lefedettség érdekében több 
helyszínt és  lehetőséget is 
megjelöltek. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a telefon-
torony megépítésének lehetsé-
ges helyszíneit, és  hozzájárult 
egy 30 m-es torony építéséhez  
a Szőlőhegyi lakópark bekö-
tőútja melletti területen azzal 
a kiegészítéssel, hogy további 
szolgáltatatók rátelepítése ese-
tén törekedni kell arra, hogy 
a paraméterek lényegesen ne 
változzanak. 

épíTéSi haTóSági heLyi Ren-
DeLeT MegaLkOTáSa
Az épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló, 
többször módosított 1997. 
évi LXXVIII. törvény legújabb 
módosítása a települési ön-
kormányzatoknak a település-
kép védelme érdekében 2013. 
január 1-jétől új lehetőséget 

biztosít. Az önkormányzatok 
új településrendezési sajátos 
jogintézményei: a településké-
pi véleményezési eljárás, a te-
lepülésképi bejelentési eljárás, 
a településképi kötelezés és a 
közterület-alakítás. A telepü-
lésképi véleményezési eljárás 
építéshatósági engedélyhez 
kötött munkálatok terveit – 
melyeket ez ideig a hatósági 
engedélyezés előtt a főépítész, 
vagy a terv zsűri véleményezett 
– a polgármester véleményezé-
si körébe utalja. A polgármes-
ter véleménye a továbbiakban 
− az ügy súlyától függően − a 
főépítész vagy a helyi építésze-
ti és műszaki tervtanács véle-
ményén alapul. A polgármester 
véleménye kötelező érvényű, 
ellene fellebbezni építésható-
sági eljárás  keretében lehet-
séges, az építtetőnek és a ha-
tóságnak az eljárás folyamán 
figyelembe kell vennie.  Bu-
dajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyhangú 
szavazattal a rendeletet elfo-
gadta. 

igaZgaTáSi SZÜneTRőL 
SZóLó RenDeLeT MegaLkO-
TáSa
A közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. §-a alapján a kép-
viselő-testület a rendes szabad-
ság kiadására igazgatási szüne-
tet rendelhet el. Az ily módon 
kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő 
adott évre megállapított alap-
szabadságának a három ötö-
dét. Az igazgatási szünet alatt 
a zavartalan ügymenet a szék-
helyen és a kirendeltségeken 
ügyeleti rendszerben biztosítja 
a nem teljes körű szolgáltatást.. 
A javaslat alapján az igazgatási 
szünet két időszakban kerül el-
rendelésre: 
− a nyári igazgatási szünet:  

2013. július 29. napjától 2013. 
augusztus 9. napjáig,
− a téli igazgatási szünet:      
2013. december 29. napjától 
2014. január 3. napjáig.
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete az Igaz-
gatási szünetről szóló rendele-
tet elfogadta.

DönTéS úTFeLújíTáS kivi-
TeLeZőjének kiváLaSZTá-
SáRóL
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te az Óvoda köz – Sport utca 
– Szőlőhegyi út – Ady End-
re utca – Óvoda köz útvonal 
burkolatfelújításának fedezetét 
biztosította a 2013. évi költség-
vetési rendeletében. A terve-
zett munkák értéke nem éri el a 
közbeszerzési törvény hatálya 
alá tartozó munkák értékét, az 
előzetes költségbecslés alap-
ján, ezért az önkormányzati 
hivatal  három árajánlatot kért 
be az útfelújítási munkákra. A 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a munkálatok kivitelezé-
sével a beérkezett két árajánlat 
alapján a Magyar Aszfalt Kft. 
14 938 854 Ft + áfa összegű 
ajánlatát fogadja el. A műsza-
ki ellenőrzéssel az ÉPKONT-08 
Kft.-t bízta meg, 300 000,-Ft + 
áfa összeggel. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgár-
mestert a szerződések meg-
kötésére és projekt teljes körű 
lebonyolítására.

DönTéS a páTyi uTca 19. 
SZáM aLaTTi önkORMány-
ZaTi TuLajDOnú ingaTLan 
éRTékeSíTéSéRőL 
Budajenő Község Önkormány-
zata tulajdona a Pátyi u. 13. sz. 
alatti lakóházas ingatlan. Az 
épületet korábban bérlakás-
ként hasznosította az önkor-
mányzat, de 2012-ben készült 
állapotfelmérés alapján az in-
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gatlan alkalmatlan lakhatásra. 
A bérlők megállapodás alapján 
kiköltöztek az ingatlanból. A 
képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy elidegenítésre kije-
löli a forgalomképes vagyoni 
körből a Budajenő belterület 
32 hrsz.-ú „kivett lakóház, ud-
var” megnevezésű 2040 m2 
nagyságú, per- és tehermen-
tes, ivóvíz és elektromos ellá-
tással rendelkező ingatlant. 
A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy 
az ingatlan értékesítése érde-
kében a szabályozott keretek 
között a szükséges lépéseket 
megtegye, és megfelelő vételi 
ajánlat esetén az elidegenítési 
szerződést terjessze be a kép-
viselő-testület elé. 
A képviselő-testület felkérte a 
jegyzőt, hogy az elidegenítési 
szándékot kifejező hirdetmény 
elhelyezéséről és annak az 
önkormányzati hirdetőtáblán, 
valamint a település honlapján 
visszavonásig tartó elérhetősé-
géről gondoskodjon.

éLeLMeZéSi éS SZOciáLiS 
TéRíTéSi Díjak FeLÜLviZSgá-
lata
Az önkormányzati főzőkony-
hában alkalmazandó nyers-
anyagnormákat a fenntartó 
állapítja meg minden évben, 
amely a konyha üzemeltetését 
ellátó óvoda vezetésével és 
az élelmezésvezetővel történt 
egyeztetés alapján, az előző évi 
költségek figyelembevételével 
kerül megállapításra. 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő fő-
zőkonyhában alkalmazandó 
élelmezési nyersanyagnormát 
a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 147. 
§-ban foglalt rendelkezések 
alapján, a következők szerint 
állapítja meg:

óvoda iskola

nettó bruttó nettó bruttó
ebéd        65% 199 Ft 253 Ft 229 Ft 291 Ft
tízórai      20% 61 Ft 78 Ft 70 Ft 89 Ft
uzsonna  15% 46 Ft 58 Ft 53 Ft 67 Ft

összesen: 306 Ft 389 Ft 352 Ft 447 Ft

• az önkormányzati intéz-
mények, valamint az álta-
lános iskola alkalmazottai 

által egy adag ebédért fi-
zetendő térítési díja brut-
tó 619 Ft/ebéd (önköltségi 
ár).

• A Budajenői Óvoda alkal-
mazottainak étkezési té-
rítési díja bruttó 550 Ft/
ebéd.

• A szociális étkezést igény-
bevevők étkezési díja  
bruttó 619 Ft/ebéd.

• A vendégétkezők egy 
adag ebédért fizetendő 
térítési díja bruttó 743 Ft/
adag.

(A bruttó díjak 27 % általános 
forgalmi adót tartalmaznak.)
Jelen határozatban foglalta-
kat 2013. április 1. napjától 
kell alkalmazni, egyidejűleg a 
16/2012. (III. 22.) számú hatá-
rozat hatályát veszti. 

kápOLna uTcai FORgaLMi 
RenD váLTOZáS
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete tulajdo-
nosi és közútkezelői hatáskör-
ben a Szőlődomb I. és Szőlő-
domb II. terület közötti útzárak 
áthelyezéséről, valamint a teljes 
Kápolna utca ófalu felőli meg-
közelíthetőségéről döntött.  A 
képviselő-testület megszünteti 
a Szőlő köz Kápolna utca felőli 
végén, illetve Kápolna utca 15. 
sz. előtti útzárakat.  A Lugas 
utca Kápolna utca felőli végén, 
illetve a Törköly köz Kápolna 
utca felöli végén lévő útzára-
kat kiépíti. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy intézkedjen  az útzárak 
megszüntetésére és áthelyezé-
sére úgy, hogy az biztonságos 
legyen. A szakszerű útcsatla-
kozás kialakítása után a Szőlő 
köz Szőlő utcai végén található 
zsákutca táblát leszerelik.

javaSLaT a FOLyaMaTBan 
Lévő héSZ MóDOSíTáShOZ
A HÉSZ-módosítás tárgyához, 

a falugyűlést követően ész-
revételek érkezetek, melynek 
figyelembevételével a képvise-

lő-testület a következő döntést 
hozta:
− Támogatja a Szőlődomb II. 
lakóterület központi tömbjé-
ben tervezett változásokat an-
nak érdekében, hogy a megva-
lósítás ütemezhetőbb legyen. 
Az Avar köz és Árpád sétányt 
célszerű a tömb közepén a 
gyalogosok számára szolgáló 
gyalogos sétánnyal összekötni. 
− Az éjjel-nappal „élő” (sem-
milyen napszakban nem kihalt) 
településközponti funkció ér-
dekében a lakások alapterülete 
az összes beépített alapterület 
legalább 25, legfeljebb 50%-a 
legyen.
− A kertvárosias övezetű terü-
leten telkenként legfeljebb két 
egyenrangú épület valósulhas-
son meg.
− A Budajenő patak által szét-
darabolt Fő utcai ingatlanok 
patakon túli, önálló helyrajzi 
számmal rendelkező földrész-
letek megközelítését és építési 
jogát biztosító hatályos HÉSZ-
ben szereplő feltáró út törlését, 
illetve a patak mellé tervezett 
változat elhagyását abban az 
esetben, ha az érintett ingat-
lantulajdonosok megállapo-
dást kötnek az önkormány-
zattal, melyben nyilatkoznak, 
hogy nem kívánnak élni építési 
jogukkal, és nem lépnek fel 
kárpótlási igénnyel az önkor-
mányzat irányában a közúti 
kapcsolat hiánya miatt.
 A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
jegyző bevonásával elkészített 
megállapodásokat az érintett 
ingatlantulajdonosokkal meg-
kösse. 

zárt ülés:

A Szőlődombi beruházás köz-
ponti tömbjének kialakítására 
a központi rész tulajdonosa 
előkészítő tanulmánytervet 
készíttetett, mellyel felkereste 
önkormányzatunkat. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a lehet-
séges megvalósítás érdekében 
tárgyaljon a tulajdonossal és 
az esetleges beruházókkal. A 
tárgyalások állásáról folyama-
tosan tájékoztassa a képviselő-
testületet. 

TájékOZTaTOM 
TiSZTeLT ÜgyFeLeinkeT, 

 
hogy a Budakörnyéki Járási 

Földhivatal új székhelye 
1117 Budapest, 

Karinthy Frigyes utca 3.
Az ügyfélfogadás és az ügyin-
tézés 2013. április 2. napjától 

kezdve a hivatal 
új székhelyén történik.

Fenti naptól kezdve kérjük 
ügyfeleinket, hogy postán 

küldött beadványaikat
 az új székhelyre legyenek 

szívesek címezni.

A Budakörnyéki Járási Föld-
hivatal egyéb elérhetőségei 

2013. április 2. napjától kezd-
ve az alábbiak: Telefonszám: 

061/279-2090, 061/279-2092, 
FAX: 061/279-2095, 

Postafiók: 1386 Budapest, Pf. 
916, e-mail: budakornyek@

takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idő az aláb-
biak szerint alakul:

Hétfő: 830−1200, 1300−1600 
Kedd: 830−1200, 1300v1600

Szerda: 830−1200; 1300−1600
Csütörtök: 830−1200, 

1300−1600
Péntek: 830−1200

A sorszámosztót valamennyi 
fent rögzített ügyfélfogadási 

időpont végét megelőzően fél 
órával zárjuk le.

Felhívom továbbá Tisztelt 
Ügyfeleink figyelmét, hogy a 
Lurdy házi kirendeltségünkön 
2013. április 08. napjától az 
ügyfélfogadás megszűnik!

Az eddig itt nyújtott szolgálta-
tásainkat (tulajdoni lap és nem 
hiteles térképmásolat kiadás 

az egész országra kiterjedően) 
a fenti időpontot követően 

a hivatal új székhelyén (1117 
Budapest, Karinthy Frigyes 
utca 3.) a hét valamennyi 

munkanapján vehetik igénybe.

Tisztelettel: 
DR. kOóS MáRk gyöRgy, 

hivaTaLveZeTő

HIRDETMÉNY
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Bevásárlóközpontok,  
piacok,  

nagyobb tömegeket  
vonzó helyeken

A táskájukat tartsák bezárva, kezüket tegyék rá. Semmiképpen 
ne tegyék könnyedén a hátukra, oldalukra. Utazás vagy vára-

kozás során kerüljék a tülekedést. Értékeikre ne hívják fel a figyel-
met. Az alkalmi lopásokat, zseblopásokat jellemzően az utcán, 
tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpon-
tokban követik el. Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, egyéb 
más értékeiket már akkor tegyék biztonságos, nem észrevehető 
vagy könnyen hozzáférhető helyre, mielőtt elindulnak otthonról. 
A PIN kódjukat ne írják le, és főleg ne tartsák a bankkártyájuk 
mellett, lehetőség szerint jegyezzék meg a számokat. 

A pénz és irattárcákat ne a táskák, kosarak tetején vagy a nad-
rágjuk hátsó zsebében tartsák. Irataikat a lakás és a kocsi kulcsa-
itól elkülönítve tárolják.

Amennyiben a lopás tényét észlelik, lehetőleg ne szálljanak 
szembe a tolvajjal egyedül. Hívjanak segítséget, és azonnal ér-
tesítsék a rendőrséget. Ha a lopás során az iratok mellett a la-
káskulcsot is elvitték, sürgősen cseréltessék le a zárat, ha pedig 
a bankártyájuk tűnt el, azt azonnal tiltassák le. Vásárlás közben 
a pénztárcájukat és a kézi táskájukat ne helyezzék a bevásárló-
kosárba, figyeljenek oda mobiltelefonjaikra is, azt soha ne külső, 
látható helyen hordják.

A parkolás után vagy vásárlásaik között ellenőrizzék, hogy nem 
maradt-e a gépkocsi utasterében látható helyen értékes vagyon-
tárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt árucikk. A parkolást 
követően ne tegyék a csomagjaikat, táskájukat a csomagtartóba, 
ezt a tolvajok kifigyelhetik, tegyék oda azokat még indulás előtt. 
A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat akkor is felhívja az 
elkövető figyelmét, ha abban nincs érték, az ablakbetörés mód-
szerével elkövetett lopáshoz pedig elegendő lehet néhány má-
sodperc is. A vásárlást követően, ha már bepakoltak a kocsiba, ne 
menjenek vissza az üzletbe, mert ezt a műveletet szintén kifigyel-
hetik az alkalmi tolvajok és feltörhetik a gépkocsit. Amennyiben 
észlelik, hogy feltörték a gépjárművűket, ne nyúljanak semmihez 
annak érdekében, hogy a lehetséges nyomokat megőrizzék. Ér-
tesítsék a rendőrséget.

peST Megyei RenDőR-FőkapiTánySág, 
BűnMegeLőZéSi OSZTáLya

közlekedés 
saját járművel 
és tömegközlekedési 
eszközökkel

A gépjárművezetők tanúsítsanak önmérsékletet, s szeszesital 
fogyasztását követően ne vegyenek részt a közúti forga-

lomban. Megoldásként ajánljuk, hogy jelöljenek ki maguk közül 
egy olyan járművezetőt, aki nem fogyaszt alkoholt, és képes 
egy társaság vagy a családtagokat épségben hazaszállítani. A 
nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások, 
torlódások esetén pedig legyenek türelmesek. 

Utazásaik alkalmával fokozottan vigyázzanak értékeikre. A 
zsúfolt közösségi tömegközlekedési eszközökön, pályaudvaro-
kon, vonaton, buszokon jellemzően fordulnak elő alkalmi lopá-
sok, zseblopások, táska-, illetve csomaglopások. Bőröndjeinket 
ne bízzák ismeretlenekre, használják inkább a csomagmegőrző-
ket. Értékeiket lehetőség szerint ne vegyék elő, és ne használják 
a mobiltelefonjaikat. Tartsák azokat zárható helyen, lehetőleg a 
belső zsebükben, táskájuk belső tároló részében. Vásárlás, uta-
zás során, egy közlekedési eszközön, de akár áruházban, bevá-
sárlóközpontban, ha oda nem illő, szokatlan esemény történik 
– vitatkozás, kiabálás, lökdösődés, vagy rosszullét, stb. − , az 
esetlegesen szükséges segítségnyújtás mellett, tanácsos még 
inkább odafigyelni értéktárgyainkra. Nagyon sok tolvaj használ-
ja ki az emberek figyelmetlenségét, jó szándékát, segítőkészsé-
gét, illetve az ilyen jellegű eseményekből adódó zavart. 

Amennyiben mégis azt tapasztalják, hogy a tömegközleke-
dési járműveken a legnagyobb odafigyelésük ellenére is eltűnt 
valamilyen értékük, értesítsék a vonat-, illetve buszvezetőt, a 
jegykezelőt és a rendőrséget. 

köZBiZTOnSág, 
R e n D ő R S é g

híRek

HorvátH ádám
 rendőr törzsőrmester

Tel.: 70/326-6482

Fogadóóra: páratlan hét 
hétfő 14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

Bejelentkezés: 23/450-007

KörzeTi MegbízoTT
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A mindannyiunk számára jelentős nemze-
ti ünnepünk, az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 165. évfordulója rendkívüli idő-
járás kíséretében köszöntött be ez év március 
15-én. Az ünnepi megemlékezés hagyományo-
san legszínesebb színfoltja az általános iskolá-
sok ünnepi műsorának megtartása veszélybe 
került a kialakult hóakadályok miatt, s végül el 
is maradt. A rendezvényre megérkező 20-25 
fő részére, akik többsége a koszorúzásban volt 
érdekelt, a jelen lévő Harkai Gábor plébános úr 
felajánlotta, hogy tartsuk meg a megemlékezést 
a templomban a szentmise előtt. A zivataros 
időjárásban a koszorúzás után bevonultunk a 
templomba. Beregszászi Olga művésznő kezde-
ményezésére elénekeltük a Kossuth-nótát. Bu-
dai István polgármester megtartotta az ünnepi 
beszédet, melyben szólt az 1848-as események-
ről, és kitért napjaink legnagyobb kihívásaira is. 
A gazdasági válság mindannyiunkat érintő ha-
tásairól és a településünket érintő közigazgatási 
és az oktatást érintő változásokról. Az ünnepi 
beszéd után a polgármester úr Maracska Ká-
rolynénak átadta az önkormányzat és a képvi-
selő-testület nevében a Budajenőért Kitüntetést 
a Német Nemzetiségi Önkormányzatban és a 
sváb kultúra hagyományőrző ápolásáért hosz-
szú időn át végzett tevékenységéért. Majd ezt 

követően a jelenlévők elénekelték a Himnuszt. 
Az állami megemlékezés után Gábor atya szent-
misét celebrált nemzeti ünnepünkre emlékezve, 
az ünnepségre megjelent huszár ministránsok 
segédletével. A szentmisével fejeződött be a 
rendhagyó nemzeti ünnepi megemlékezésünk.

 Az ünnepi rendezvényt március 18-án 13 
órakor folytattuk a közösségi tornateremben 
az általános iskola negyedik osztályos tanuló-
inak ünnepi műsorával, amit rögzített a Buda 
Környéki Televízió. A műsort a kábelcsatornával 
rendelkezők és az interneten is megtekinthetők. 
Az iskolai ünnepségen részt vett számos szülő, a 
közös önkormányzati hivatal dolgozói és a fris-
sen kitüntetett Maracska Károlyné.

A hagyományosan sikeres műsor után a 
diákok 48-as dalokat énekelve vonultak át a 
templom előtti hősi emlékműhöz, a koszorú-
zás színhelyére. A diákok, az iskola igazgatója, 
a polgármester és Bartos Gyárfás alpolgármes-
ter elhelyezték a megemlékezés koszorúját a 
hősi emlékműre. Végül így lett teljes rendhagyó 
nemzeti ünnepi megemlékezésünk. 

Rendhagyó március 15.
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Különböző tevékenységekkel éreztettük a nemzeti ünnep 
hangulatát:

• nemzetiszínű zászló festése, ragasztása,
• kokárda készítése,
• csákóhajtogatás,
• dobok készítése,
• huszárbábok hajtogatása,
• toborzó játék.

Az óvodás gyerekek ünneplőbe öltözve, kokárdát tűzve, élet-
koruknak megfelelő mondókákkal, versekkel és énekekkel 
emlékeztek meg a hősökről.  Az óvodások saját készítésű 
zászlókat helyeztek el az emlékműnél.                  éhLeiTeR TÜnDe

„Félelmünk egy lehet: Hagyunk-e olyan nyomot 
utunk porában, amit nem fúj szét a feledés kö-
nyörtelen szele? “

/Vajda János/

Idén is a 4. osztályosoknak jutott a megtisztelő fel-
adat, hogy az 1848−49-es szabadságharchoz kötődő 

érzelmeinket szavaikkal, dalaikkal felelevenítsék, újjáé-
lesszék. A fiúk úgy szavalták Petőfi Sándor Csatadalát, 
hogy az harcba szólított, és erőt sugárzott. A lányok ko-
kárda tánca és énekszava reményt adott.
A műsor végén felhangzó Szózat már csak emlékez-
tetett az egész előadásból kicsendülő hazánkhoz való 
hűségességre.

az 1848−49-es szabadságharcról 

megemlékeztek az óvodások 

devecsery lászló: 

nyuszi  –játék
Hímes tojás, bársony barka, 
Aprócska a nyuszi farka, 
Ám ez  cseppet sem zavarja, 
hogy aprócska az ő farka, 
de a füle hosszú ám, 
szép Húsvétot, kis komám!

Óvodai
eSeMények

Óvodánkban a húsvéti hagyományok ápolása áthatja 
az óvodai tevékenységünk egész folyamatát.

Az ünnepet megelőző héten felelevenítjük a húsvéti 
hagyományokat, népszokásokat.

A gyerekek ehhez kapcsolódóan verset, mondókát, rig-
must ismerhetnek meg. A fiúk a „felajánlott” locsolkodó 
versekből választhatnak maguknak.

Előkerülnek a húsvéti jelképek: tojás, bárány, barka, 
nyúl. Népi technikákkal tojást festünk (berzselés- festés 
hagymahéjjal), kifújt tojást (kukót) díszítünk. Az asztalra 
készítünk tojásfát és különböző asztaldíszeket. A gyere-
kek által egyik legkedveltebb húsvéti játék a tojásvadá-
szat.  Sajnos a rossz időjárás miatt a nyuszika az idén az 
óvoda csoportszobáiba rejtette el a tojásokat. 

éhLeiTeR TÜnDe

Húsvéti hagyományok 
az óvodában
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Március 18−22. között rendeztük meg 
az óvoda Bambi csoportjában a nyílt 

hetet. Ezen a héten a szülőknek, nagy-
szülőknek lehetőségük nyílt arra, hogy 
mindennap 9-től 11 óráig megnézhessék 
bambis kisgyermekük, unokájuk ovis dél-
előttjét.

A kis óvodások minden napja reggel 
szabad játékkal kezdődik, melynek során 
kisebb-nagyobb csoportokban, az óvó né-
nik és a dadus néni felügyelete mellett és 
segítségével társasjátékoznak, babáznak, 
kisautóznak. Komoly szerepjátékoknak 
lehettünk tanúi, amikor a babakonyhá-
ban komplett ebédeket főztek a kislá-
nyok, megetették a babákat, lefektették 
őket aludni, és jelezték egymásnak, hogy 
mindenki legyen csöndben, mert a kicsik 
elaludtak. Olyan kedvesen és hívogatóan 
játszották ezt a kislányok, hogy egyszer-
egyszer még a fiúk is bekapcsolódtak. Per-
sze a kisfiúknak a legkedvesebb elfoglalt-
ság a közlekedési szőnyegen az autókkal, 
markológépekkel, dömperekkel és kukás 
autókkal, vonatokkal való játék, de a külön-
böző puzzle-k közös, vagy egyéni összera-
kása is kedvelt elfoglaltságnak bizonyult. 
Mi, szülők meglepődve tapasztaltuk, hogy 
a szabad játék után varázsütésre a gyerme-
kek szó nélkül elpakoltak, pillanatok alatt 
minden a helyére került. 

A szabad játék után mindennap más-
más, jobbnál-jobb foglalkozás várt a Bambi 
csoportra. Hétfőn délelőtt Erika óvó néni 
bábjáték keretében Árnyaskertről mesélt 
a kicsiknek, melynek során a háziállatok 
viselkedéséről tanulhattak gyermekeink. Ez 
a mese valójában az egész hetet végigkí-
sérte, naponta újabb és újabb kalandokba 
keveredtek Árnyaskert lakói. 

Kedden délelőtt néptánc foglalkozás 
volt, ahol Györgyi néninek és Tünde né-
ninek köszönhetően a csoport már szinte 
kész koreográfiákat mutatott be az elra-
gadtatott szülőknek. Csodálatos érzés volt 
látni és hallani, hogy a népzenei kultúra 
így él tovább, a gyermekek lelkébe, szívé-
be észrevétlenül beépülve. Nagy szerepe 
van ebben annak is, hogy élő hegedűszóra 
történik a népdalok és a tánc tanítása, ta-
nulása. Az óra végén a gyermekek a szü-
lőkkel, nagyszülőkkel együtt táncoltak és 
énekeltek, és bizony-bizony édesapámnak, 
mint büszke nagy-
papának a meg-
hatódottság köny-
nyeit fedeztem 
fel a szemében, 
amikor unokájá-
val együtt éne-
kelte és táncolta 
a szép magyar 
népdalokat. 

Szerdán a szokásos tornaórát tartották 
az óvó nénik. Őszintén megmondom, hogy 
nem is gondoltam volna, hogy ilyen fegyel-
mezetten és ilyen ügyesen hajtják végre a 
kicsik a komoly gyakorlatokat, és ilyen tü-
relmesen várnak, amíg a kis társuk végez az 
adott tornamutatvánnyal. 

Csütörtökön a zeneovis foglalkozás ke-
retében többek közt a hangszerekkel és 
főként a ritmussal ismerkedtek gyermeke-
ink, majd a mozgalmas hét utolsó napján, 
pénteken kézműves foglalkozás keretében 
gyönyörű húsvéti díszek kerültek ki a kicsik 
kezéből.

Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt, 
hogy a foglalkozások után mindennap 11 
órakor nyers zöldségeket és gyümölcsö-

ket esznek a Bambi csoport óvodásai. Er-
zsike néni gyönyörűen megpucolja, és kis 
darabokra vágja a sárgarépát, a karalábét, 
banánt, kivit, körtét, almát (mikor, mit hoz-
nak a szülők), és a kisgyermekek boldogan 
ropogtatják az egészséges tízórait, minden 
pillanatok alatt elfogy az asztalról. 

Összegezve: nagyon nagy élmény volt 
látni és megtapasztalni, hogy gyermekeink 
nemcsak biztonságban vannak az oviban, 
hanem testi-lelki egészségüket és jólétü-
ket, szellemi fejlődésüket is minden szem-
pontból biztosítja a Budajenői Óvoda. Kö-
szönet ezért Kriszti néninek, Erika néninek, 
Erzsike néninek és az óvoda vezetésének is. 

Budajenő, 2013. március 27. 

Béky anDRea,  szülő

óvodások  
színházi  
látogatásai

Március elején óvodásaink bábszín-
házi élményekkel gazdagodtak. A 

nagyobbak a Budapest Bábszínház elő-
adásában az Óz, a nagy varázsló című 
mesét nézték meg. A kisebbek a Fabula 
Bábszínház Mazsola című bábelőadását 
tekintették meg.

  nyílt Hét 
az óvodáBan
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az alKotó 
gyermeK öröme
Mielőtt megkezdődött húsvéti szünetünk, megtartottuk alkotó napunkat, 

melyről minden tanulónk legalább 2 saját alkotással térhetett haza. A 
választás lehetősége mindenki számára adott volt, és a bőség zavara miatt 
nem is volt olyan könnyű mindössze két foglalkozást választani.

Lehetett gyöngyből karkötőt, álommanót és nyuszit fűzni, vagy tojást feste-
ni, sőt az írókázás tudományát is megtanulhatta, aki akarta. Készíthettek ablak-
díszt, pillangót és dekorcsillagot, s az ajándékok tárolására kis táskát, kis kocsit 
vagy ajándékdobozt. Volt pókfonás és fonalgrafika, kéznyom és maszkkészí-
tés, és aki segíteni akart iskolánk szépítésében, annak is jutott külön feladat.

Ugye, hogy nem is olyan könnyű a választás?

nyílt nap
Március 25-én lelkes óvo-

dások lepték el iskolán-
kat, akik mind okosodni, tanulni 
vágytak. Két tanító néni fogadta 
őket, Marcsi néni és Petra néni, 
hogy egy kis bepillantást nyerje-
nek az iskola varázslatos világába. 
Énekeltek, játszhattak, számol-
tak, mesét hallgattak, mondókát 
tanultak, alkothattak és a végén 
még uzsonnát is kaptak.

S akinek mindez még kevés 
volt, kapott egy kis játékos házi 
feladatot útravalóul.

szavalnI jó
Március 21-én tartottuk iskolánkban szavalóversenyünket, melyre 

53 tanulónk jutott tovább az osztályokban megtartott selejtezők 
után. A versenyt Szabó Ildikó színművésznő nyitotta meg József Attila A 
számokról című versével. A rendkívül változatos és színvonalas előadá-
sok után 7 tanulót juttattunk tovább.

A pátyi fordulón, április 13-án alábbi tanulóink fogják képviselni is-
kolánkat:

Kern Ádám (2. o.), Fodor Ábel (2. o.), Péter Andrea (3. o.), Pataki Nán-
dor (4. o.), Varga Eszter (5. o.), Papp Levente (6. o.), Beck Martin (8. o.).

Gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk nekik!

jedlik ányos 
országos 
Fizikaverseny
A Budajenői Általános Iskola idén már-

cius 13-án már második alkalommal 
vállalta a Jedlik Ányos Országos Fizika-
verseny regionális fordulójának lebonyo-
lítását. A környező településekről és Bu-
dajenőről 15 diák érkezett a megmérette-
tésre. A versenyen induló tanulóink közül 
az első fordulóból a regionális fordulóba 
továbbjutott, és azon eredményesen sze-
repelt:

Lévay Dénes 3. o. – VIII. helyezés
Gádor Krisztián 4. o. – V. helyezés
Lévay Vince 4. o. – IV. helyezés
Zolnay Hanna 4. o. – VIII. helyezés
Varga Eszter 5. o. – I. helyezés
Felkészítő tanáruk: Gulácsiné Kozma 

Sarolta.
Az országos döntőn, amelyet 2013. 

április 12. és 14. között rendeznek meg 
Nyíregyházán, iskolánkat Varga Eszter 5. 
osztályos tanuló képviseli. Sikeres ver-
senyzést kívánunk!

Iskolai
eSeMények
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A falu iskolai és közösségi tornater-
mében került sor immár nyolcadik 

alkalommal húsvéti ünnepeket követő 
szombaton a hagyományossá vált Nyug-
díjas találkozóra. Ezen a rendezvényen 
Budajenő Önkormányzata szervezésében 
köszöntjük Budajenő nyugdíjas polgárait 
műsorokkal és a jó hangulathoz hozzá-
tartozó budajenői borokkal, üdítőkkel, 
házi süteményekkel, gyümölcsökkel és 
szendvicsekkel. Ez alkalommal is asztalra 
került a falu disznótorából erre az alka-
lomra félretett finom füstölt kolbász. Bu-

dai István polgármester rövid köszöntője 
után üdvözölte a jelenlévő legkorosabb 
nyugdíjas hölgyet és urat, kik az idén özv. 
Balázs Sándorné Mariska néni és Farkas 
Béla bácsi voltak. A műsor után a töki 
cigányzenekar szórakoztatta a jelenlévő-
ket, akik maguk is hozzájárultak a jó han-

gulathoz. A rendezvény előkészítésében 
jelentősen kivette részét Püspök István 
képviselő a Humán Bizottság elnöke és 
felesége Erzsike, a Nőklub és a Ringlein 
tánccsoport támogató tagjai, valamint a 

gondnokság állománya. A műsorban fel-
léptek a hagyományőrző budajenői ének 
és néptánc együttesek, a székely társulat, 
a ringlein tánccsoport, a hagyományőrző 
sváb vegyes kórus és a pántlika néptánc 
együttes. Meghívott vendégként először 
lépett fel a budajenői Vratny László éne-
kes, aki sikeresen debütált saját falujában. 
Polgár Péter a zenés stand-up comedy 
elismert magyar képviselője, kellemes 
élményben részesítette a jelenlévőket. A 
jelenlévők jól érezték magukat. Úgy kö-
szöntünk el egymástól, hogy 2014-ben 
ismét találkozunk ugyanitt.

nyugdíjas találkozó
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A Budajenő Kempo Klub tagjai a XI. 
Kempo Világkupán jártak Százha-

lombattán.
Németh István sensei és Lacza Ádám 

Illés sensei tanítványai remekül sze-
repeltek a XI. Kempo Világkupán! El-
mondhatjuk, hogy mindennap hoztunk 
egy-egy aranyérmet a versenyről, de 
természetesen más színű érmek is szü-
lettek, és a tanítványaink napról napra 
maximálisan kitettek magukért és a csa-
pat jó hírnevének öregbítéséért!

eLSő nap – Technikai veRSenySZáMOk
Fülöp Márk − férfi 14−15 éves kor-

osztály, formagyakorlat i. hely,
Szabó Roxána − nő, 14−15 éves kor-

osztály, formagyakorlat, III. hely,
Megyeri Szabina – nő, 14−16 éves kor-

osztály fegyveres formagyakorlat, III. hely,
Nagy Dzsenifer – nő, 14−15 éves kor-

osztály formagyakorlat, IV. hely.

MáSODik nap – kÜZDeLMi SZáMOk
Lacza ábel – férfi, 9−10 éves kor-

osztály light contact, −36 kg, i. hely,
Lacza ábel – férfi, 9−10 éves kor-

osztály, chikara kurabe (1. menet ál-
lóharc, 2. menet judo, 3. menet

 földharc) – 40 kg, i. hely,
karácsonyi krisztián – férfi, 15−16 

éves korosztály, −63 kg, i. hely,
Megyeri Szabina – nő, 14−15 éves 

korosztály, light contact, i. hely,
Fülöp Márk – férfi, 14−15 éves kor-

osztály, −50 kg, IV. hely,
Jarabek Lajos – férfi, + 40 éves kor-

osztály, −93 kg, VII. hely.

haRMaDik nap − FuLL cOnTacT, 
MMa, TöRéS SZáMOk

Soós andrás – férfi, 15−17 éves kor-
osztály, full contact B, −70 kg, i. hely!

A Budajenő Kempo Klub SE a Kempo 
Világkupán a 13 nemzet, majd 600 ne-
vezésből és közel 70 csapatából álló 
rendkívül felkészült mezőnyéből az elő-
kelő 15. helyezést érte el a tanítványok 
teljesítménye alapján! Gratulálunk a 
felkészítésben és a háttérszervezésben 
részt vevő segítőknek és valamennyi 
harcosnak, aki segítette a csapat mun-
káját! Osu!

LacZa áDáM iLLéS, alelnök – Bkk Se

Ellenfél belőve

Lacza Ábel I. hely light contact -35 kg 
és I. hely chikara kurabe -40 kg

Soos András küzd

Soós Andris I. hely Full contact

     minden napra jutott  
aranyérem a világkupán

2013. április 30-án 
18:30-tól szeretettel vár minden 
érdeklődőt a Ringlein Tánccsoport, 
és a Dicke  Schwane zenekar, hogy 
hagyományteremtő céllal együtt ál-
lítsuk fel a falu májusfáját.

Budajenő Önkormányzata szeretettel 
meghívja Önt 2013. május 1-én szer-
dán hagyományos sport-majálisára

A tavalyi évhez hasonlóan idén is 
megrendezésre kerül a budajenői 
motorszentelés. Szeretettel várunk 
minden budajenői motorost és ba-
rátaikat. A szertartás a Péter-Pál 
templom előtti területen lesz, elő-
reláthatólag 15 órakor, utána együtt 
motorozás felvezetéssel Zsámbékig 
és vissza. (Rossz idő esetén kisebb 
kört teszünk) Szervezők: Harkai Gá-
bor atya, Kuli László képviselő

májusfa állítás

motorszentelés

pROgRaMOk: 
HELYSZíN: BUDAJENŐI FÜVES SPORTPÁLYÁN

11.00-től   zene, gyermekeknek játszóház, kézműves 

foglalkozások, tréfás vetélkedők, ugrálóvár

12.00-től  finom ételek-italok (gulyás, pörkölt, flekken, 

lángos, kürtös kalács, sör, fröccs, üdítő)

13.00-14.00  íjászat és aikido bemutatók

15.00-  motorszentelés és szemle Gábor atya és a 

környékbeli motortulajdonosok részvételével

15:30  a sportversenyek eredményhirdetése, díjki-

osztó ünnepség

Falu majálisa
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pályázatI FelHívás 
a Bvv Kft. 
ügyvezetői állására

Budakeszi város önkormányzata 
pályázatot hirdet a Budakeszi 
város önkormányzata által ala-
pított Budakeszi városfejlesztési 
és városüzemeltetési korlátolt 
Felelősségű Társaság (Bvv kft.) 
ügyvezetői munkakörének be-
töltésére munkaviszony kereté-
ben. a pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. április 15.

Az ügyvezető a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. törvény 
22. §-a szerinti vezető tisztségvi-
selőnek minősül.
 
a munkaviszony időtartama: 
határozatlan idejű, 3 hónap próba-
idő kikötésével.
 
a vezetői tisztség betölthe tő-
ségének kezdő napja:  
2013. június 1.
 
az ügyvezető feladata: 
Az általános ügyvezetői gyakorlat-
nak, valamint a törvényes rendel-
kezésnek megfelelően önállóan és 
a kívánt szakmai színvonalon irá-
nyítja a társaság munkaszervezetét, 
gyakorolja a társaság alkalmazott-
jai felett a munkáltatói jogokat.

Az ügyvezető képviseli a társaságot 
harmadik személyekkel szemben, 
valamint a bíróságok és más ható-
ságok előtt. 
Az alapító hozzájárulása nélkül 
jogosult − az alapító kizárólagos 
hatáskörébe utalt ügyek kivételé-
vel − eljárni, az alapító kizárólagos 
hatáskörébe utalt ügyekben köte-
les képviselő-testületi határozatot 
kérni.  Köteles mindenkor úgy 
tevékenykedni, hogy az alapító 
érdekeivel teljes összhangban 
legyen. 
 
a munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői tisztséggel járó egyéb 
feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, 
ezen belül többek között:
a tervezési, gazdálkodási, finanszí-
rozási, adatszolgáltatási és beszá-
molási feladatok ellátása,
a gazdasági társaság működésével 
összefüggő gazdálkodási és pénz-
ügyi feladatok felelős irányítása,
Budakeszi város működtetésével, a 
vagyon használatával kapcsolatos 
feladatok ellátása,
a társaság éves üzleti tervének és 
az előírt éves beszámolónak, az 
üzleti terv és beszámoló adatai 
valódiságának biztosítása,

a bizonylati fegyelem, a leltározás, 
a selejtezés, a tulajdon védelmére 
vonatkozó előírások érvényesítése.
Bérezés: A BVV Kft. javadalmazási 
szabályzatában foglaltak alapján 
kölcsönösen megállapított, kialku-
dott munkabér.

pályázati feltételek:
 felsőfokú műszaki és/vagy pénz-
ügyi végzettség,
legalább 3 éves műszaki területen 
megszerzett gyakorlat,
legalább 3 éves vezetői tapasztalat,
büntetlen előélet, cselekvőképes-
ség,
a pályázónak az egyes vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi
CLII. törvény rendelkezései szerinti 
vagyonnyilatkozatot kell tennie,
B kategóriás jogosítvány, saját 
gépjármű.

a pályázat elbírálásánál  
előnyt jelent:
informatikai ismeretek,
hasonló területen szerzett tapasz-
talat,
idegen nyelv ismerete.
 
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
végzettséget igazoló okiratok 
másolatai,
a pályázó személy adatait tartalma-
zó részletes szakmai önéletrajz,
motivációs levél,
szakmai, vezetői elképzelések,
3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatok 
kezeléséhez, 
nyilatkozat, hogy hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának a vé-
leményezők és a döntéshozók 
részére történő sokszorosításához, 
továbbításához,
a pályázati feltételként előírt veze-
tői beosztásban szerzett gyakorlat 
igazolása.
 
a pályázati kiírás  
közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik 
Budakeszi Város Önkormányza-
tának honlapján és a Budakeszi 
Hírmondóban.
 
a pályázatok benyújtásának 
módja:
postai úton, a pályázatnak Buda-
keszi Város Önkormányzata (2092 
Budakeszi, Fő u. 179.) címére törté-
nő megküldésével, zárt borítékban.
kérjük a borítékon feltüntetni: 
„pályázat: ügyvezető – bvv kft.”
a pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet elektronikus 
úton: a hr@budakeszi.hu e-mail 
címen.
 
a pályázat elbírálásának  
módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról a Fej-
lesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság által végzett előkészítést 
követően Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
dönt.
 
a pályázat elbírálásának  
határideje: 2013. április 30.
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Szeretettel várunk mindenkit!

Falutakarítás
Beköszöntött végre a várva-várt tavasz. 
Ám előkerültek a hótakaró alól a különféle környezet idegen anyagok. 

A Budajenő Község Önkormányzata 2013. április 20-án szeretettel vár minden 
budajenői lakost, hogy közösen tisztítsuk meg lakóhelyünk közterületeit
.
A falutakarítás időpontja: 2013. április 20. reggel 9órától délután 13 óráig.
Kezdjük a szűkebb környezetünkkel, majd mindenki a számára fontos helyszínen 
folytathatja a munkát.

Minden résztvevőt ebéddel várunk.

Helyszín Gyülekezési pont kit, Honnan várunk? Felelősök

öregfalu I. Játszótér Pátyi út, Fő tér, Patak utca, Harmat utca, Fő út, kiss köz, 
Nádas utca, szitakötő utca, Magtár utca Püspök István

öreg falu II. Templomkert kossuth l. utca, Táncsics utca, Óvoda köz, 
József A. utca, Ady e. utca, sportpálya Bernáth Mihály

szőlődomb és
öreg templom kápolna Petőfi utca, szőlő utca, szőlő köz, szőlő-hegy I. lakótelep 

lakói, Füzes utca, Vadvirág utca, Bokréta utca sey-Pacor Ferenc

Dombtető sorompó Dombtető lakói Dombtető egyesület

Fordítsunk környezetünkre és egymásra egy kis időt. Megtérül…

 

Budajenő Község önKorMÁnyzata, 
a Képviselő-testület 19/2013.(III.21.) önkormányzati határozata alapján, 

meghirdeti eladásra 
a tulajdonában lévő alábbi ingatlant

Az ingatlan adatai: 
címe: 2093 Budajenő, Pátyi u. 13. sz. (hrsz: 32) 
telek fekvése:
művelési ága:

belterület
lakóház és udvar

telek területe: 2040 m2

az ingatlan 
besorolása,
beépíthetősége:

Lf-2 falusias lakóövezeti besorolású, 30 
% beépíthetőséggel, 3,5-4,5 m közötti 
építménymagassággal. Oldalhatáron  álló 
beépítési mód szerint az ingatlanon egylakásos 
lakóépület és melléképület is állhat.

egyéb információ: a meglévő építmények felújításra szorulnak, 
ívóvíz- és elektromos ellátás rendelkezésre áll

A telekre vonatkozó részletes szabályozás 
olvasható Budajenő honlapján: 
http://www.budajeno.hu/index.php/rendezesi-tervek

Helyi építési szabályzat
SZ 1/3 Belterületi szabályozási terv

Bővebb információ kérés, ajánlatok benyújtási helye: 
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal, dr. Kovács Dénes jegyző, 
cím: 2093 Budajenő, Fő utca 1-3., tel: +36 26 371 068, 
e-mail: jegyzo@budajeno.hu

H I R D E T M É N Y


