Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott biztosításközvetítői hálózatában irányítói feladatot is ellátó közvetítők részére utánpótlás programot hirdet. Az Aegon
Menedzser Megújító Programba olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik:
•
vállalkozó szelleműek
•
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek
•
korábban nem töltöttek be vezető szerepet egyik biztosító hálózatában sem.
Előny:
•
jó kommunikációs készség
•
jelenkor technológiai eszközeinek magas szintű ismerete, használata
•
1-2 éves biztosítás értékesítői előélet
•
egyéb értékesítői vagy vezetői tapasztalat
Ha szívesen csatlakoznál egy dinamikus csapathoz és szeretnél részt venni felkészítő programunkban, ezt követően pedig az értékesítés mellett irányítói feladatokat végezni, az Aegon megbízott partnerek Pest-megyei
irodáinak egyikében, akkor csatlakozz az Aegon megbízott partnerek csapatához!
Várjuk fényképes önéletrajzodat az alábbi e-mail címre: :
kominc@gmail.com
2370 Dabas Bartók Béla u.63

Koszorúzás
KOSZORÚZÁS ERIC FERNIHOUGH EMLÉKÉRE
Dabas Város Önkormányzata, a Fóti Motorbarátok köre és a kistérség motorosai tisztelettel meghívják Önt és
ismerőseit az Eric Fernihough angol motorversenyző tiszteletére szervezett koszorúzásra és motoros emlékkörre.
Időpont: 2013. április 20 (szombat) Helyszín: Dabas,„GYÓNI BETON” Fernihough-dombormű
13.00 Regisztráció, gyülekező a városközpontban a Dabasi Polgármesteri Hivatal parkolójában
14.00 Fernihough-emlékkör indulása
14.45 Koszorúzás a domborműnél
15.15 Emlékkör folytatása a Dabasi Kistérség vadregényes útjain Újlengyel községbe.
16.00 Motorosok fogadása, köszöntése Újlengyelben

Újlengyeli Új Szó
2013. Március - Böjtmás hava - Tavaszelő - Kikelet hava - Bölénytor (Fák) hava

Önkormányzati hírek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Képviselő-testületünk február 18-án fogadta el önkormányzatunk 2013. évi költségvetését. Az önkormányzatok finanszírozása az előző évihez képest jelentősen átalakult, mely az alábbi táblázatból is jól látszik:
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Önkormányzati hírek
Kisebb magyarázat az előző évihez képest nagyobb
eltérést mutató értékekhez: Költségvetésünk főösszege jelentősen csökkent, mely csökkenés elsődlegesen
az általános iskola elvételének és a hozzá kapcsolódóan elvitt bevételek kiesésének köszönhető. A főösszeg
növekedéséhez pediglen hozzájárult a Közös Önkormányzati Hivatal felállítása, melynek költségvetése
Újlengyel Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be. A Pusztavacsi Kirendeltségre jutó személyi
és dologi kiadásokat Pusztavacs Község Önkormányzata átadja Önkormányzatunknak, melynek összege a
működési célú támogatásértékű bevételeinket növeli.
Sajátos működési bevételeink a helyi adókból (kommunális adó, pótlékok) és a gépjárműadó 40%-ából
áll (60%-a már nem átengedett bevétel). Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az
önkormányzati hivatal (21.297 eFt), a településüzemeltetés finanszírozása (7.296 eFt) csökkentve az
iparűzési adóalap 0,5%-ával (5.296 eFt), s növelve az
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásával (4.709 eFt).
„Települési önkormányzatok egyes köznevelési és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása”: tartalmazza az óvodapedagógusok, óvodapedagógusok
nevelő munkáját közvetlenül segítők és az óvodaműködtetés támogatását; másrészt az ingyenes és kedvezményes étkeztetés központi támogatását.
„Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása”:
költségvetési hozzájárulása pénzbeli szociális ellátásokhoz.
„Kulturális feladatok támogatása”: könyvtári és közművelődési feladatok központi támogatása.
„Központosított előirányzatok”: lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok támogatása.
„Intézményi működési bevételek”: bérleti díjak, étkezési térítési díjak, működésre nyújtott kölcsön visszatérülése.
2013. évben tervezett fejlesztéseink:
- Informatikai fejlesztés: konyhánál étkezési nyilvántartó program.
- Hírközlés-technikai fejlesztés: minden intézményünknél telefon/telefonközpont csere, analóg helyett
digitális telefon, internet és fax funkcionál ezentúl intézményeinknél. Túl azon, hogy ez a fejlesztés korszerű, maga az üzemeltetésen elérhető spórolás a fejlesztésre fordított kiadásainkat 1-1,5 év alatt megtéríti.
- Közvilágítás bővítés: a költségvetésünkben szerepel,
mert a tavalyi évben megrendelt bővítést a DÉMÁSZ
még nem valósította meg.
- Temetőnkben a jelenlegi kereszt állapota jelentősen
megromlott. Majer György vállalkozó május 20-ai határidővel vállalta egy új kereszt elkészítését. Szintén a
temetőnkben a ravatalozó belső felújítása január elején megtörtént, a külső festés jelenleg is zajlik.
- Idei évben az Egészségügyi Központ melletti garázst
átalakítjuk gyógyszertárrá.
www.ujlengyel.hu

Egyéb tervekről, melyeket a költségvetésünk nem tartalmaz:
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 2012 tavaszán benyújtott pályázatunkról a döntéshozó csak
2013. február 28-án hozott határozatot. Pályázatunkat forráshiányra hivatkozva elutasították, viszont
tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy idei évben
(a 2012-es évi kerethez képest) bővebb forráskerettel
újra elérhető lesz az említett konstrukció. Természetesen, kiírás esetén pályázatunkat újra benyújtjuk.
Februárban pályázatot nyújtottunk be a „KEOP 5.5.0
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” címet viselő konstrukcióban elérhető támogatás igénybevétele céljából.
A támogatás elnyerése esetén az óvodánk és a vízmű
épülete részesül a fejlesztésből.
2012. évi falugyűlésünkön téma volt a Kossuth Lajos
utcánk burkolatának állapota. Akkor a következő tájékoztatást adtam: a Kossuth Lajos utcánk a Magyar
Állami tulajdona, melynek vagyonkezelője a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. 2012. év elején – túl azon, hogy
országgyűlési képviselőnknek többször említettem,
hogy legfőbb utcánkra ráférne egy burkolat felújítás
– megkerestem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
megyei igazgatóságának vezetőjét, Pásztor Zoltánt.
Pásztor Úr egy személyes találkozó alkalmával semmi
jóval nem kecsegtetett. Egy térképet hozott magával,
ahol a kezelésébe tartozó utak forgalommal való terheltségének adatai szerepeltek. Tudatta velem, hogy
a mi főutcánknál negyvenszer terheltebb utak felújítására sincs kerete. Találkozásunk végén úgy váltunk
el egymástól, hogy – amennyiben – településünk a
várható költségek felét elő tudja teremteni, akkor jó
esélyt lát arra, hogy a másik felét a közútkezelő ki
tudja harcolni a döntéshozónál. Tavaly decemberi kiadványunkban tájékoztattam a településünk lakosságát arról a tényről, hogy önkormányzatunk 20 mFt-ot
adományozott az Újlengyelért Közalapítványnak. Az
alapítvány célja Újlengyel település közmű- és infrastrukturális beruházásainak támogatása. (Ezen beruházásnak megfelel egy járdaépítés, ámde az útfelújítás is). ). Képviselő-testületünk 2013. február 18-án
megtartott ülésén arról határozott, hogy a fent említett összeg – lehetőség szerint, amennyiben a Magyar
Állam a kezdeményezésünket elfogadja – a főutcánk
aszfaltfelújítására fordítódjék. Levélben megkerestem
Pásztor Zoltán urat, hogy a 2011. évben, a közöttünk
történt megbeszélésnek megfelelően, a településünktől elvárt forrás rendelkezésre áll, s kértem tőle, hogy
lehetőségeihez képest tegyen meg mindent azért,
hogy településünk főutcája megkapja a szükséges új
burkolatot.
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Felhívás
SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI CÉGEK RÉSZÉRE SZÉKHELYET BIZTOSÍTÓ MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Tisztelt Érintettek!
A Dabasi Rendőrkapitányság végzi az illetékességi területén székhellyel rendelkező személy- és vagyonvédelmi cégekkel kapcsolatos ügyintézést, amellyel kapcsolatban az ügyintézők jelezték hivatalunk felé, hogy az
utóbbi időben jelentősen megnőtt az Újlengyelben – magánszemélyek ingatlanaiban - székhelyet létesített vagyonvédelmi cégek száma. Ezek a vagyonvédelmi cégek tevékenységüket nem a településen, még csak nem is
a járásban végzik, viszont a jelentős időt felemésztő rendőrségi ügyintézés Dabason történik, csökkentve ezáltal a további ügyekre rendelkezésre álló ügyintézési időt. A vagyonvédelmi cégek több esetben nehezen elérhetők és ellenőrizhetők, továbbá előfordul olyan is, hogy 1 cég révén – annak közreműködésével – több hasonló
tevékenységi körű cég is székhelyet létesít ugyanazon ingatlanon ezzel többletmunkát adnak a rendőrségnek
és részben kellemetlenséget okozhatnak a székhelyet biztosító magánszemélynek is. További kellemetlenség
lehet, hogy a személy- és vagyonvédelmi cégeket is ellenőrzés alá vonhatja az állami adóhatóság, amely ellenőrzés keretében a székhelyszolgáltatásért fizetett díj és az ahhoz kapcsolódó adók is górcső alá kerülhetnek.
A fentebb leírtak miatt kérik a rendőrségi ügyintézők, hogy minden érintett alaposan gondolja át, megéri-e nekik az ingatlanukra bejelentett személy- és vagyonvédelmi cégek miatti esetleges kellemetlenség a cégek által
fizetett díjat. Célszerű a székhely-bejelentéssel kapcsolatos szerződést is alaposan áttanulmányozni, elkerülendő a nem tervezett „hívatlan vendégeket”.
dr. Szabó Tibor,
jegyző

Vegyesen
Tisztelt Kutyagazdik!
Értesítjük Önöket, hogy a 2013-as évre az ebek veszettség elleni kötelező oltása és féregtelenítése aktuálissá
vált. Az eb tulajdonosok kötelessége és felelőssége, hogy kutyájuk veszettség elleni oltása és féregtelenítése
megtörténjen. (Kötelező figyelmeztetés: 2013. január 1-től „Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel
megjelölt eb oltható” (164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdés))
Az eboltás időpontjai: 2013. március 16. (szombat) 13-17 óra
			
március 23. (szombat) 13-17 óra
Helye: Újlengyel, Művelődési Ház udvara
Minden 3 hónaposnál idősebb eb veszettség elleni oltása és minden 4 hónapnál idősebb eb mikrochippel történő megjelölése kötelező! Hatósági ellenőrzés alkalmával az oltatlan és chip nélküli ebek tulajdonosai ellen
szabálysértési eljárás kezdeményezhető! Az oltás alkalmával kérjük az eboltási igazolványt szíveskedjenek
magukkal hozni!
Köszönetnyilvánítás:
Újlengyel Község Önkormányzata megköszöni: Jancsovics Jánosnénak, Lengyelfalvi Antóniának, Benedekné
Zsolnai Mártinak, Assenbrenner Annának, Faragó Sándornénak, hogy segítségükkel hozzájárultak a tüdőszűrés zavartalan lebonyolításához.
Húsvéti bál:
Helye: Újlengyel Művelődési Ház
Időpont: 2013. március 31. (vasárnap) 21 óra
Zenél a Buliszervíz

Elvihető kutyák
3 éves fajtatiszta erdélyi kopó kan kutya ingyen elvihető. Olyan gazdit keresünk, akinél szabadon lehet a kutya
és van ideje vele foglalkozni. Törzskönyves, chipelt, oltott, gyerekbarát kutya. Érdeklődni: 06-30-9824624
4 éves kan szürke puli ingyen elvihető. Tanyán lakó gazdit keresünk, ahol szabadon lehet. Gyerekbarát kutya.
Érdeklődni: 06-30-9824624

www.ujlengyel.hu
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Óvodai hírek
A téli ünnepkörhöz tartozó farsangi mulatságunkat
2013. február 1 –én tartottuk az óvodában. Minden
gyermek jelmezbe öltözött és a csoportok életkoruknak megfelelő műsorral szórakoztatták társaikat. A bemutatkozás után következett egy fergeteges mulatság,
mindenki lelkesen ropta a táncot, miután elfáradtunk
fánkot ettünk és frissítőt ittunk. Nagyon jól sikerült a
bál. Újból beigazolódott, hogy így zárt körben felszabadultabban szórakoznak a gyermekeink. Aki pedig
még folytatni szerette volna a táncot, az délután részt
vehetett az Általános Iskola farsangi- bálján is.
A télkergető Tuskó-húzást sajnos - az időjárás zordsága miatt - csak bent tudtuk megtartani, de mindent
megtettünk, hogy „elkergessük” a hideget.
Köszönjük szépen az AndreasAgro Skandináv Zrt.nek, hogy az előző évhez hasonlóan az elmúlt Karácsonyon is 120 ezer forinttal támogatta óvodánkat,

amely összeget karácsonyi játékok vásárlására fordítottunk.
Szeretném megköszönni Bóbisné Sallai Marikának,
hogy díjmentesen megjavította, felújította a tönkrement gyermekfektetők huzatait. Köszönjük szépen!!!!
								
			
Pálinkásné Kovács Márta
								
			
óvodavezető
Ezúton szeretném megköszönni Fajth Endrének a
konyha részére végzett festési munkát, valamint Kaldenekker Ferencnek is a konyhának nyújtott támogatást.
Majer Istvánné
élelmezésvezető

Védőnői hírek
Születések:
1. Zsíros Laura 2013.01.26. a.n.: Zsíros Katalin
2. Góré Enikő 2013.01.29. a.n.: Lakatos Zsuzsanna
3. Szűrös Noel 2013.02.08. a.n.: Herczeg Mónika
Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak.
FELHÍVÁS:
Dabasi Járás területén több esetben előfordult Gen�nyes Agyhártyagyulladás miatti haláleset, melyet
a Meningococcus-C baktérium okozott. A betegség ellen létezik védőoltás amit a családorvos ír fel.
Bővebb tájékoztatás Dr. Megyeri István háziorvostól és Faragó Sándorné védőnőtől kapható.
Fejtetvesség elleni küzdelem
A fejtetvesség előfordulása évről évre vis�szatérő
jelenség
a
gyermekközösségekben.

Téves hiedelem, hogy a tetű piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. A tetű “demokrata”! Nincs tekintettel korra, nemre, beosztásra, rangra és vagyonra, egyszerűen táplálékát, a vért keresi. Fejtetűvel tehát bárki
fertőződhet. Megkapni nem szégyen, de eltitkolni,
nem kezelni nemcsak szégyen, hanem felelőtlenség is.
Irtásuk a gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerekkel történik, melyek megelőzésre is használhatók.
A fejtetves gyermekek kezelése elsődlegesen a szülő
feladata és kötelessége.
A Kismama Klub “ Anyák Napi” rendezvényét
2013.05.09.-én (csütörtök) de.10 órakkor tartja a Kultúrházban.
Minden Édesanyát sok szeretettel várunk.
Faragó Sándorné
védőnő

HONFOGLALÁS Rock színmű Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki
részt vett, majd fél éven át kitartott a próbák alatt, segített, támogatott minket akár anyagilag, akár erkölcsileg és nem utolsó sorban annak, aki eljött és megnézte
az előadást. Az igazság az, hogy amikor hozzákezdtünk nem gondoltuk, hogy ekkora produkció kerekedik belőle, és ennyien kíváncsiak lesznek rá.
Nem csak a nézőknek volt csoda a nézőtéren, nekünk is fent a színpadon. Olyan energia mozdult meg,
áramlott felénk, és örvénylett az arénában, ami megmozdította azokat az ősi energiákat, amitől az egész
magyarság szíve akkor és ott lüktetett Dabason az
OBO Arénában.
Nem tudom, hogy köszönetet mondjak, elnézést kérjek vagy inkább hálás legyek. Kitalál az ember valamit, elkezdi csinálni és a végén 102 szereplő áll mögötte a színpadon és több száz vagy ezer ember ül vele
www.ujlengyel.hu

szemben a nézőtéren. És mindenki önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül jön és csinálja, és a végén tapsol
és ünnepel velünk. Ünnepli az összefogás erejét, amit
mindenki megérezhetett aznap este, hisz majd szétvetette az arénát. Köszönjük, hogy együtt élhettük át...
Az eladásról készült műsoros szerkesztett DVD korlátozott számban kapható 2 változatban:
- az előadás (1 db dvd) 2.000,- Ft,
- az előadás és a próbákon készült fotók, videók, rádió
és tv riportok, spotok, reklámok (2 dvd) 2.500,- Ftos áron. Jelentkezni a következő telefonszámon: 0630/9824-624
TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL A VATYA NÉPE
Hagyományőrző és Íjász Közhasznú EGYESÜLETET ADÓSZÁMUNK: 18030772-1-13
					
Gergely Csaba
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Önkormányzati hírek
Járás: Január 1-től felálltak a járási hivatalok. A mi
önkormányzati hivatalunktól konkrétan a következő
– eddig a jegyző hatáskörébe tartozó – államigazgatási hatáskörök kerültek át a járáshoz: Gyámhatósági
ügyek (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés,….) és a szociális ügyek egy része (közgyógyellátási igazolvány alanyi és normatív jogosultság esetén
történő kiadása, egészségbiztosításra való jogosultság
rászorultsági alapon történő megállapítása)… Viszont,
a hivatalunkban elintézhető ügyek köre is bővült: a
korábban a kistérség-központi jegyző hatáskörébe tartozó telephely-engedélyezés újra jegyzői hatáskör lett.
Január 1-től lehetőség van hivatalunkban építéshatósági ügyek rendezésére is, minden hétfői napon, Heli
István köztisztviselő közreműködésével.
A következő három hónap programjai:
Újlengyel Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezendő
ünnepségünkre. Március 15-én reggel a nyolc órakor
kezdődő szentmise után a Községháza kertjében található kopjafánál koszorúzunk, majd a kultúrházban az
általános iskolások műsorával emlékezünk a forradalom hőseire.
Falugyűlésünk március 25-én 18-órakor kezdődik a
Kultúrházban. Itt kell megemlítenem, hogy több közérdekű ügy is fel-fel vetődik településünk polgáraival történő beszélgetéseink alkalmával. Kiemelném
a belterületi útjaink súlykorlátozásával kapcsolatban
2006. évben született önkormányzati rendeletet. A
rendelet jelenlegi formájában kisebb feszültséget okoz
településünk polgárainak a békés egymás mellett élés
formájáról és rendjéről alkotott elképzeléseinek rengetegjében. Jelenlegi terveim között szerepel az, hogy
képviselő-testületünknél kezdeményezni fogom a
rendelet előírásainak felülvizsgálatát. Kérem Önöket,
segítsék képviselő-testületünk munkáját azzal, hogy
akár a falugyűlésen, akár személyes találkozás alkalmával (bármelyik képviselőnkkel és/vagy velem) fejtsék ki véleményüket, hogy a rendelet felülvizsgálata
esetén egy olyan szabályozás alakulhasson ki, amely
minél szélesebb körben tükrözi településünk közösségének érdekét.
Április 20-án az Eric Fernihough emlékére történő
koszorúzást követő motoros emlékkörnek a végállomása településünk lesz.
Falunapunk június 22-én, szombaton lesz. A részletes program a júniusi kiadványunkban lesz olvasható.
Hulladékgyűjtési programunk tavaszi állomásai:
-Papírgyűjtés: április 16-17. (kedd, szerda) 16-án
14.00-16.00 óráig, 17-én 13.00-17.00 óráig.
-Hasznosanyag gyűjtés: (vas, alu, akku) 17-én 13.0017.00 óráig
-Elektronikai hulladékgyűjtés: április 27-én 8.0013.00 óráig
Kérjük, amennyiben hasznosítható hulladékkal rendelkezik, s nem megoldható annak a gyűjtőhelyre történő elszállítása, jelezze az Önkormányzati hivatalnál
www.ujlengyel.hu

(385-131), s a szállításban önkormányzatunk segíteni
fog.
„Területcseréről”: A sertéstelep elleni küzdelem
egyik végső megoldását az jelenthetné, amennyiben
az adott terület Újlengyel település közigazgatási területéhez tartozna. Ebben az esetben arra a területre
is településünk mindenkori vezetése által hozott határozatok és alkotott rendeletek lennének a kötelezően alkalmazandó iránymutatások. Másrészt Komjáti
Jakab vállalkozó is kezdeményezte képviselő-testületünknél, hogy a tulajdonát képező Muskátli Panzió
és a hozzá tartozó területek Újlengyel közigazgatási
területéhez történő csatolását kezdeményezze képviselő-testületünk a szomszédos Újhartyán település
képviselő-testületénél. A területcserével kapcsolatosan felmerülő költségeket pozitív döntés esetén a vállalkozó vállalná. Képviselő-testületünk január 30-án
tartott ülésén hozott határozata alapján megkerestük
Újhartyán település képviselő-testületét, hogy nyilatkozzon arról, hogy koncepcionálisan látják-e realitását a területcserének, másrészt milyen feltételekkel
látják kivitelezhetőnek. Jelenleg a szomszédos település képviselő-testületének a válaszát várjuk. Az ügyben érdemi döntés még nem született. A szomszédos
település igényeitől függ, hogy ténylegesen a területcsere megvalósul-e avagy sem… mivelhogy aránytalan és/vagy egyéb más indokok alapján a településünk
számára közösségi szinten hátrányt okozó ügyletbe
képviselő-testületünk nem mehet bele.
Adósságkonszolidáció: 2012. év végén a magyar állam átvállalta önkormányzatunk két hiteléből adódó
fizetési kötelezettségét („úthitel”: 54.160.761 Ft és a
„kezességvállalási” hitel: 50.023.685 Ft). Miként a
decemberi kiadványunkban leírtam, jelen konstrukcióból kimaradtak a víziközmű társulatoktól átvett hitelek. A társulatnak 2012. december 31-én a fennálló
tőketartozása 195.514.060 Ft volt, mellyel szemben
megtakarítás található az óvadéki számlán, várható
még LTP-kiutalás is, s természetesen mindezen megtakarítást növelni fogja még az ingatlantulajdonosok
által befizetendő havi 1.000 Ft-ok összege. Februárban már történt egy adatszolgáltatás, amely alapján
valószínűsíthető, hogy ezen hitelek átvállalására is
irányul a kormányzat szándéka.
Helyi közszolgáltatási díjak, adópolitika: Szintén
a 2012. év végi kiadványunkban írtam a Magyar Országgyűlés által alkotott törvényekben előírt „hulladéklerakási járulékról” és „közműadóról”… A hulladékszállítási közszolgáltatás díja idei évben 120
literes edény esetén 1.932 Ft + ÁFA/ingatlan/hó. A
120 literes edény díjából azon ingatlanok tulajdonosai, melyekben életvitelszerűen 1 fő tartózkodik, 300
Ft + ÁFA/ingatlan/hó kedvezményben részesülnek. A
víziközmű üzemeltető szolgáltatónk (Újlengyel Pusztavacs Közmű Üzemeltető Kft.) által nyújtott közszolgáltatások (víz, csatorna) egységárai a tavalyi szinten
maradtak, áremelés nem történt.
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Önkormányzati hírek
A víziközműveket üzemeltető gazdasági társaságunk
üzleti terve világosan mutatja, hogy áremelés nélkül az üzemeltető mérleg szerinti eredménye jelentős mértékben negatív lesz (az árbevétel a változó
költségekre még fedezetet nyújt, viszont az állandó
költségeknek már csak igen kis hányadára). Ennek
tudatában azt mondhatnánk, hogy „népszerű” dolog
az áremelés elhalasztása, ámde rendkívül felelőtlen.
Esetünkben mégsem beszélhetünk felelőtlenségről,
ugyanis jelen döntés tudatos és túl azon, hogy a szolgáltatást igénybe vevő polgáraink terhét nem növeli, egyéb célok elérésének egyik eszköze is egyben.
A magyarázat kicsit hosszadalmas, de megpróbálom
röviden összefoglalni. A 2012. évi falugyűlésünkön a
következő tájékoztatást adtam: „A Víziközmű szolgáltatásról szóló törvényt 2011. december 30-án fogadták el. Egyes paragrafusai már azon a napon életbe
léptek. A legfontosabb pontjai ez év július 1-jével lesznek aktuálisak. Jelenleg az országban kb. 400 közmű
üzemeltető szervezet működik. Pusztavaccsal közösen
üzemeltetjük az Újlengyel-Pusztavacs Közmű Üzemeltető Kft.-t. Egy sajátosságunk van, hogy a Raiffeisen
Bank egyik Kft-je 49 %-ban tulajdonos. Az új törvényi
szabályozás célja, hogy ebből a 400 üzemeltetőből 20
üzemeltetőt szeretne meghagyni. Éppen ezért egy akkora koncentrációt irányoz elő, hogy egy üzemeltető,
amely 2013. május 31-vel üzemeltetési jogot kaphat,
legalább 50 ezer lekötéssel kell rendelkeznie, mely
2016. évig két lépcsőben 150 ezer lekötésre emelkedik.
Itt Újlengyelben kb. 650 ingatlan van, ez 1300 lekötésnek felel meg. 150 ezres lekötésig kell csatlakozni más
településekkel, tehát egy akkora integrációt kell kialakítani, ahol összejön ez a 150 ezres lekötés. Egyrészt
az tölt el bennünket aggodalommal, hogy ebben nem
nagy szavunk lesz az 1300-as lekötésünkkel. Másrészt
pedig a mi üzemeltetőnk nem fog megfelelni a jogszabályi előírásoknak, ugyanis 2013. május 31. után az
üzemeltető nem lehet más csak állami vagy önkormányzati tulajdonú, akár közvetve, akár közvetlenül.
Maga a viziközmű vagyon önkormányzati tulajdon fog
maradni törvény szerint ezután is, de viszont az üzemeltetéséről gondoskodni kell. Több lehetőség is van,
a tárgyalások majd most kezdődnek, eddig egykörös
tárgyaláson vagyunk túl. Szeretnénk egy olyan integrációhoz tartozni, ahol önkormányzatok a tulajdonosok. Minden önkormányzatnak közös érdeke az, hogy
a jelenleg meglévő üzemeltetőnél dolgozó szakembe-

reket átvigyük az új közös üzemeltetőhöz. Másrészt, ha
tulajdonosok vagyunk, akkor bele is tudunk szólni az
új üzemeltetőnek az üzletvitelébe. Pontosabbat erről
még mondani nem tudok, mivel a tárgyalások most
zajlanak.” Azóta önkormányzatunk tulajdonrészt
vásárolt a DAKÖV kft-ben, amely egy nagyszabású
integrációs folyamat révén elérte a 180 000 lekötést,
tehát a jogszabály által 2016-os évre előirányzott lekötésszámot is elérte, így az üzemeltetési jogalapját
hosszú távra megszerezte. Jelenlegi üzemeltető társaságunk ez év végétől már nem üzemeltethet. 2014.
január 1-től önkormányzatunk a közművek üzemeltetését a DAKÖV kft-vel szeretné elláttatni. A szindikátusi szerződésnek megfelelően a DAKÖV átveszi
jelenlegi alkalmazottainkat, s a szolgáltatás gyakorlatilag egy névváltozáson kívül egyéb területen nem változik. A víz- és csatorna egységára 2014. január 1-től
a jogszabály alapján központilag lesz meghatározva.
Mindezekből látszik, hogy jelenlegi üzemeltetőnk létjogosultsága az év végével megszűnik, s várhatóan
a feladat nélkül maradó gazdasági társaságot, annak
jelenlegi 49 %-os tulajdonosa, a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft. (REN) felszámoltatja. Itt lesz meg a
létjogosultsága a jelenlegi áremelés elhalasztásának:
Amennyiben árat emelnénk, s az emelés eredményeképpen „guruló forint” maradna a kft. pénztárában az
év végén, akkor a felszámolás végén annak 49%-át
(a tulajdoni hányad szerint őt megillető részt) a REN
elvinné. Tehát ez az egyetlen módja annak, hogy ezt
az összeget is 100%-ban megőrizzük településünk
számára. Másrészt meg kell említenünk, hogy a REN
túl azon, hogy a részesedésének névértéke 1 470 000
Ft, összesen mintegy 200 000 000 Ft tagi kölcsönt követel az üzemeltető kft-től. Az év elején a Raiffeisen
bank és a közöttünk történt levelezésnek köszönhetően a bank úgy döntött, hogy szeretne megválni a részesedésétől. A bank képviselőivel történt személyes
tárgyalást követően a bank írásbeli eladási ajánlatot
tett önkormányzataink részére irányárként 20mFt-ot
megjelölve. Mindkét önkormányzat az eladási ajánlatot elutasította.
A helyi adópolitikáról egyetlen dolgot lehet csak megállapítani: a helyi adók vonatkozásában idei évben
sem lesz változás. Az önkormányzat nem növeli sem
a magánszemélyek, sem a vállalkozók adóterheit.
Petrányi Tamás, polgármester

Rendőrségi hírek
Tisztelt Lakosság!
A legutóbbi kiadványban beszámoltam arról, hogy
2012 novemberében egy robogót tulajdonítottak el
egy udvarból ismeretlen tettesek, illetve az egyik
sörözőben megtartott rendezvény alkalmával, az ott
szórakozó személy mobiltelefonját eltulajdonították.
Mindkét esetben eredményesen zárult a nyomozás,
amelynek során a bűncselekménnyel gyanúsított személy a rendelkezésekre álló bizonyítékok miatt, beismerő vallomást tett a cselekmények elkövetésével
www.ujlengyel.hu

kapcsolatban. A fenti eseményekből kifolyólag bíróság elé lett állítva az elkövető, mely során a Dabas
Járási Bíróság a két bűncselekmény miatt ítéletet is
hozott: az elkövetőt 6 hó fogház 2 évre felfüggesztett
büntetésre ítélte.
Amennyiben a közbiztonsággal kapcsolatban valamilyen jelzésük, vagy észrevételük van, akkor a következő számon tudnak elérni: 0620/489-67-49
Balázs Gábor
körzeti megbízott
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Iskolai hírek
Iskolánk I. féléve a számok tükrében
Félévkor értékelt tanulóink száma 168 fő.
1 fő jelenleg szünetelteti tanulmányait, külföldön tartózkodik.
Alsó tagozat létszáma: 87 fő
Felső tagozat létszáma: 82fő
Nem magyar állampolgárok létszáma: 2 fő
Bejáró tanulók száma: 56 fő (Pilisről 46, Nyáregyházáról 10 tanuló)
HH tanulók száma: 35 fő
SNI-s tanulók száma: 7 fő
BTM-s tanulók száma: 9 fő
Kitűnő tanulók száma: 28 fő
Jeles tanulók száma: 9 fő
Nincs bukott tanulónk.
Iskolánkban szeptemberben folytatódott az Európai Iskolagyümölcs Program, Iskolatej Program, Bozsik Intézményi Program, illetve a II. félévben csatlakoztunk az AGRYA Vesd Bele Magad Programhoz is.
Iskolai hírek:
Sztanyó István 6. osztályos tanulónk, az ócsai Bolyai János Gimnázium által hagyományosan megrendezett
matematikai Emlékversenyen II. helyezést ért el.
IV. korcsoportos foci – Tökölön veretlenül, büntetőkkel II. helyezést ért el, a terembajnokságon.
Továbbtanulás során 18 végzős diákunk 36 középfokú iskolát jelölt meg. A napokban zárul a szóbeli résszel a
felvételi eljárás. Eredmény április 25-étől várható.
2013. január 1-jével Újlengyel Község Önkormányzata átadta intézményünk fenntartását és működtetését a
KLIK-nek. Iskolánk a dabasi tankerülethez tartozik, székhelye: Dabas, Bajcsy Zsilinszky u. 11.
II. félév feladatai, programjai:
Március 28. Tavaszi szünet kezdete
Április 3. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Április 8-9. Elsősök beíratása
Április 16-17. Hasznosanyag gyűjtés
Április 22. Szülői értekezlet és fogadóóra (18:00)
Május 6. Anyák napi köszöntés (alsó tagozat: 17.30, felső tagozat: 18:15)
Május 13. Leendő első osztályosok szülei részére rendezett értekezlet 18:00
Május 21-31. Szintvizsgák
Május 26. Határtalanul program kezdő napja (indulás)
Május 29. Kompetenciamérés a 6. és a 8. osztálynak
Május 31-Június 1. Osztálykirándulások lebonyolítása
Június 1. Határtalanul program zárása (hazaérkezés)
Június 4. Nemzeti összetartozás napja
Június 14. Ballagás és tanévzáró ünnepély
Július 1-8. Révfülöpi tábor
Az iskolai rendezvények megtartásában segítséget nyújtottak:
Agárdi Gabriella
Gecser Zsolt
Kalteneker György
Pálinkás Pál
Serfel Norbert

Tavaszköszöntő Főzőverseny
Április 13-án szombaton főzőversenyre kerül sor a Polgármesteri Hivatal udvarán. Minden csapat azt főz amit
akar hozott alapanyagból. A főzés reggel 8-tól kezdődik, az elbírálás az étkek elkészülte után lesz. A bíráló bizottság tagjait a nevező csapatok delegálják. A jelképes nevezési díj: csapatonként 1.000,- Ft, melyből a nyertes
csapat ajándéka kerül ki. Látogatók számára kóstoló jegy: 200,- Ft. Várjuk csapatok és látogatók jelentkezését:
Magony Ferenc, 06-30/904-6248

www.ujlengyel.hu
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