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Lezajlott a népszavazás
Október 2-án Kerepes lakosai is kifejthették véleményüket a mig-
ránsok betelepítése ügyében. A kerepesi eredmények gyakorlatilag 
megfelelnek az országos szavazati aránynak. Sajnos Kerepesen  is 
kevesen vettek részt a népszavazáson, a választópolgároknak több, 

mint a fele nem ment el szavazni, de még mindig jobb eredményt 
értünk el, mint Pest megye összessége, amelynek eredménye csak 
40%-os részvételt mutat. Kerepesi eredményeinket az Országos 
Választási Iroda nyilvános honlapjáról másoltuk ki.

Köszönjük,azoknak a kerepesieknek, akik eljöttek szavazni, s 
helyén volt a szívük és az eszük. Majdnem 99 % szavazott NEM-
mel a migránsok ránk szabadítása ellen. Mindössze 44 személy 

szavazott IGEN-nel. Megnyugtatjuk őket, hogy köszönhetően a 
NEM-mel szavazóknak, ehhez a 44 személyhez se fognak mig-
ráns családot betelepíteni, pedig talán megérdemelnék.

56-os himnuszpályázat kezdeményezése
Az idén az október 23-i 

forradalom 60. évforduló-
ját üljük. Ez a kerek számú 
évforduló kiemelt esemény. 
Ennek kapcsán kerestem föl 
egy ötletemmel az 56-os Bi-
zottságot.  Azt javasoltam, 
hogy mivel Kerepes kicsi 
ehhez, írjunk ki közösen a 
Bizottsággal egy nemzetközi, 
56-os himnusz pályázatot. Ez 
ügyben felvettem a kapcsola-
tot a Bizottság mellett a Pest 
Megyei Közgyűléssel, és a 
Politikai Foglyok Szövetségé-

vel is. Azonban, mire választ 
kaptunk az illetékes 56-os 
Bizottságtól, a himnuszt már 
megíratták egy zeneszerző-
vel, több tízmillió forintos 
költségen. Külföldi a szerző 
és a felvétel 50 millió forintos. 

Az én ötletem arról szólt, 
hogy írjunk ki egy pályázatot, 
ahol határainkon belül és hatá-
rainkon túl élő magyarok, hiva-
tásos zeneszerzők és amatőrök 
is pályázhatnak. A beküldött 
pályaművekből egy alkalmas 
bizottság választotta volna ki 

a 20 legjobbat, amit a televízió 
is bemutathatott volna, a többi 
tehetségkutató verseny min-
tájára. A győztes számot a né-
zők szavazatai alapján lehetett 
volna kiválasztani. Egy ilyen 
nyilvános verseny méltóbbá 
tette volna az 56-os himnusz 
megszületését.

Az 56-os himnusz szöve-
gének a megírására Kerepes 
Város Önkormányzata nevé-
ben tett javaslatom is hasonló 
sorsra jutott. Egy meglehe-
tősen kései válasz után a Ma-

gyar Televízióban megjelent 
a felhívás. 

Ezzel együtt nagyon 
büszkék vagyunk 56-os 
hőseinkre. Kerepes pályázott 
és nyert 400.000 Ft-ot egy 
minden szempontból méltó 
emléktábla elhelyezésére. A 
Művelődési Ház oldalán el-
helyezett emléktáblát a városi 
ünnepségen avattuk, október 
23-án, a városi ünnepségün-
kön. Kerepes történelmi vá-
rosközpontja ezzel is gazda-
godik 

Félreértés az óvodai beiratkozással kapcsolatban
A Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik tájékoztatását akadt, aki félreértette. Ezért 
megkérdeztük Tajti Krisztina óvodavezetőt, hogyan lehet jelentkezni az óvoda német 
nemzetiségi nevelésű csoportjaiba.
Az óvodai beiratkozást a 20/2012-es EMMI rendelet szabályozza, amely szerint az 
óvodavezető minden év április 20. és május 20. közötti időszakon belülre kijelöli a 
beiratkozási napokat és helyszíneket. Ezt az Önkormányzat képviselő-testülete jóvá-
hagyja, s ennek megfelelően azokban az időpontokban és helyszíneken lehet beíratni 
a gyermekeket. Ez vonatkozik minden gyermek beíratására, beleértve azokat is, akiket 
a német nemzetiségi nevelésű csoportokba szeretnének felvetetni. Nem elegendő tehát 
„Springer úrnál jelentkezni”.

Tisztázzunk még egy félreértést is. Az óvoda egy nevelő intézmény, nem oktató hely. 
Így óvodában nincs nyelvtanítás, német nyelvet sem oktatunk. A német nemzetiségi 
nevelési csoportokban elsősorban a német nemzetiségi hagyományok ápolása folyik, 
persze közben német nyelvű dalocskákkal és játékokkal ismerkednek a gyerekek, de 
kifejezett nyelvoktatás óvodában nem folyik. - ismertette óvodavezető asszony.

Megújult és tájékozódásra alkalmas az óvodai honlap. Keressék, nézegessék a szülők 
a www.kepepesiovi.hu honlapot, ahol mindenféle tudnivaló, képek az óvodai esemé-
nyekről, gyerekekről található.
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja:

 Windhager Kft • Felelős szerkesztő: Windhager Károly • A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, 
illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

• Anyagleadás: windhager@decens.eu, telefon: 06-30-335-9050. • Anyagleadási határidő: tárgy hó 5-e. 
• Nyomdai előkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Press-Union Kft. Mogyoród.

Kerepesi Konzultáció
A kerepesi képviselő-testület úgy 

döntött, hogy minden kerepesen élő 
választópolgár véleményére kíváncsi. 
A vélemények megismerése céljából az 
Önkormányzat Kerepesi Konzultáció 
címen kérdőívet küld ki minden válasz-
tópolgárnak. A levélben a kérdőíven 
kívül egy magyarázó kísérőlevél és egy 
üres boríték is található. 

Kérjük, hogy aki felelősséget érez a 
lakóhelye iránt és bele akar szólni a köz-
életbe, érdekli, hogy merre szeretnénk 
fejlődni, és miket szeretnénk fejleszteni, 
azok válaszoljanak a kérdőíven található 
kérdésekre.

 A válaszborítékba helyezett, kitöltött 

kérdőíveket az óvodákban, bölcsödében, 
iskolában, Művelődési Házban, orvosi 
rendelőkben, és boltokban kitett urnák-
ba lehet bedobni.

Ez a kérdőív kérdéseket tartalmaz a 
Polgármesteri Hivatal új helyszínéről, 
az orvosi rendelők korszerűsítéséről, 
összevonásáról. Arra kérjük a választó-
polgárokat, fejtsék ki a véleményüket ar-
ról, hogy a lehetőségek figyelembe vétele 
mellett mely helyszíneket tartanának 
megfelelőnek az intézmények elhelyezé-
sére. Azt kérjük, hogy tíz percet fordít-
sanak arra, hogy a saját álláspontjuk sze-
rint válaszolják meg ezeket a kérdéseket. 

Így kaphatunk képet arról, hogy a la-

kosság milyen megoldásokat tart helyes-
nek. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal meg 
is valósulnak az elképzelések, de legalább 
tudjuk, milyen irányban induljunk el.

A kiküldött kérdőívek nem másolha-
tók, mert olyan alnyomatot tartalmaz-
nak, amely másolás esetén, azonnal jelzi, 
hogy az már nem eredeti példány. Az 
ilyen válaszokat nem vesszük figyelembe.

Kérjük, írják alá és a lakcímüket is ír-
ják rá. Az adatokkal nem élünk vissza. 
de fontos tudni, hogy melyik utca, me-
lyik körzet javasolja, ezt vagy azt. Most 
alakítjuk ki a város stratégiáját, nem 
mára vagy holnapra, hanem  évtizedekre 
szóló tervek

Tárgyalás a Katolikus Egyházzal
A régi kerepesi iskola és környéke, ahol ma a könyv-

tár is működik, a Katolikus Egyház tulajdona. Szomorú, 
magyar sors jutott neki. Az oroszok feldúlták, majd álla-
mosították. 1990-ben az önkormányzat szerezte meg. Mit 
kezdtek vele? Felajánlották a Katolikus Egyháznak, hogy 
vásárolják vissza, ami a sajátjuk volt, mégpedig súlyos tíz-
millliókért. Azt adták el nekik, amit korábban egy tollvo-
nással vettek el tőlük. Ebben jeleskedtek Gombkötő úrék, 
eladták a Váci Egyházmegyének. Hogy ezt erkölcsileg, 
hogy tudták megemészteni az egy talány. A jó érzés azt 
diktálja, hogy a jelenlegi Önkormányzatnak kellene vala-
milyen módon helyrebillenteni ezt a kifordult helyzetet.

Ezért kezdek tárgyalásokat a Váci Egyházmegyével, 
hogy megvásárolhassuk a város számára. Ez az épületcso-
port a régi kerepesi településközpont szíve. A történelmi 
és kulturális városközpont céljára lenne kitűnően haszno-
sítható, középületi funkciót betöltő feladattal. 

Aggodalom a Tiszttartó Ház 
romló állapota miatt

A város és Pest megye legrégibb lakóháza a tiszttartó ház. Ez 
az épület a másik történelmi egyház, a Református Egyház tu-
lajdona. Sajnos nem tudnak vele mit kezdeni, s az épület állaga 
évről évre, sőt hónapról hónapra romlik, veszélyben van.
Ezt is államosították, használta a Tanács, átadták a TSz-nek, 
majd 90-ben megszerezte az egyik akkori vezető. A műemlék 
épületben még mosoda is volt. Amikor már nem tudott vele 
mit kezdeni, nem Kerepesnek adta át, hanem a kistarcsai re-
formátus gyülekezetnek ajándékozta. Később azonban meg-
alakult a kerepesi református gyülekezet is, de a tiszttartó ház 
maradt a kistarcsaiak tulajdona. 
A szívem fáj ezért az épületért, ahogy minden más normális 
kerepesinek is. attól kell tartani, hogy hamarosan összeomlik.
Ezt nem szabad megvárnunk, meg kell mentenünk, ez Kerepes 
legértékesebb épülete. 

Ezért ismételten tárgyalásokat kezdeményezek a reformátusok-
kal, a képviselő-testület felhatalmazásával. Abban bízom, hogy 
észérvekkel meg lehet őket győzni arról, hogy Kerepes Városa 
nagyobb eséllyel tudja megmenteni az épületet, mint ők. Ne 
váljon enyészetté az az épület, ahol egykor kultúrház volt,, szín-
játszók játszottak a színpadán. Sokan kötődünk hozzá.
Ha sikerül megszerezni, és rendbe tenni, akkor itt is lehetne 
egy alkalmas középület, akár tájház, vagy más
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Képviselő-testületi ülés
2016. szeptember 27.

Franka Tibor az ülés megnyitását követően tájékoztatta a jelenlévőket a Kistarcsai Rendőrőrssel, a körzeti meg-
bízott rendőrökkel való szoros együttműködésről, és arról, hogy a két körzeti megbízott rendőr szolgálati telefonon 
elérhető. A jelen lévő Göbölös Ferenc törzsőrmester elmondta, hogy szeptemberben 5 vagyon elleni bűncselekmény 
történt; továbbá 2 bolti lopás, s a Bajcsy-Zs. utcában egy családi házban betörés. Megjegyezte, hogy közös járőrszol-
gálatot szoktak tartani a polgárőrökkel, s jó a kapcsolatuk a közterület-felügyelőkkel is.

Polgármester úr beszámolt az Önkormányzat anyagi helyzetéről, az adóbevételek teljesüléséről. Az óvodára nyert 
pályázati pénzt említette, majd a jól működő iskolai konténer-termeket, valamint a Szabadság úton induló járdaépí-
tést. 

Napirend előtti felszólalások

NAPIRENDI PONTOK

Gombkötő Róbert a Szabadság úton elkezdett fakivágással kapcsolatban megkérdezte, hogy miért nem jelezték ezt a Hivatal 
felé. Franka Tibor válaszában elmondta, hogy ebben a fasorban minden évben ki kell vágni egy-két veszélyessé váló fát, mivel 
öregszenek. Ez azonban a BKK területe, ők törődnek a fákkal. 
Jakab Mariann javasolta, hogy a Szérűskert fejlesztésével kapcsolatos napirendi pontot a következő ülésen tárgyalják, mert a 
bizottságuk azt még nem tárgyalt. A testület egyetértett a felvetéssel, a tárgyalás során azonban mégis napirendre tűzték.

A 2002/HU/P/PF/014. hulladékgazdálko-
dási projekt előzetes elszámolása
Csaba László kifejtette, hogy a Zöld Híd-
nak 7 db hulladékudvart kellett volna lé-
tesítenie, de csak 1 épült meg Balassagyar-
maton. Így a projektet nem lehet lezárni. 
Gyenes Szilárd, Zöld Híd korábbi ügyveze-
tője szerint a projektet az Európai Bizottság 
lezárta, most az Önkormányzatok egymás 
közötti elszámolásáról van szó. Az önkor-
mányzatok közötti beszámolásra azért van 
most szükség, mert egyrészt 2017. júliusá-
ban a projekt kötelező fenntartási időszaka 
lezárul, a másik ok, hogy viszonylag pontos 
elszámolásra van lehetőség. A tagönkor-
mányzatoknak többlet befizetést nem kell 
teljesíteni és vissza sem jár forrás. Szavazni 
a társulási tanács fog. Ma már sem szak-
mai, sem pénzügyi kompetencia nincs az 
önkormányzatoknál a hulladékgazdálko-
dás fenntartásával, fejlesztésével kapcso-
latban. Kérte, hogy fogadják el a belső pro-
jekt elszámolását. Ha az Európai Bizottság 
megállapítaná, hogy a projekt nem telje-
sült, szankciót a Magyar Állammal szem-
ben alkalmazna. Fognak kapni az emberek 
számlát, de hogy ebben lesz-e részletfizetési 
lehetőség, vagy sem, nem tudja, de szerinte 
annak visszamenőleges hatálya lesz. 
A testület a regionális hulladékgazdálkodá-
si projekt előzetes zárásáról szóló előzetes 
pénzügyi elszámolását elfogadták.

Régió 2007 Kft-vel kötendő közszolgálta-
tási szerződés (úszásoktatás), valamint 
a közszolgáltatási szerződés módosítása 
(busz menetrend)
Szabó Anikó a PÜB elnöke beszámolt róla, 
hogy bizottságuk a menetrend módosítá-
sát nem tarja helyesnek, mert az most jó, 
de kérik, hogy menetrend minden meg-
állóban legyen könnyen olvasható módon 
kifüggesztve.
Lics Zoltán panaszolta, hogy a kifüggesz-
tett menetrendet letépik, megrongálják. 
Bakai Kálmán, majd Liptay Gábor kifejtet-

te, hogy régóta gond a menetrend hiánya. 
Kusnyár Mihályné azt kérte, hogy délelőtt 
és délután is 3-szor menjen föl a busz az or-
vosi rendelőhöz. Lics Zoltán elmondta, van 
olyan település, ahol a buszjáratot tömve, 
zsúfolva üzemeltetik. A járatok telitetlen-
ségét az okozza, hogy nincsenek nagy tá-
volságok és sok családban van autó. Franka 
Tibor szerint a jelenlegi menetrend jó.
Nagy László elmondta, hogy az intézmény 
működése szempontjából a mostani me-
netrend rendben lévő. 
A testület az iskolások úszásoktatásra tör-
ténő szállítása vonatkozása tekintetében 
a szolgáltatást 2016. november 5. napjáig 
igénybe veszi. Hosszas tanácskozást követ-
ve a testület úgy döntött, hogy a buszme-
netrendet a bizottság ismét elemezze és ok-
tóberre tegye a testület elé, addig azonban 
maradjon meg a jelenlegi változat.

A 2016. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása 
A módosítással a testület egyetértett.

Beszámoló az Önkormányzat 2016. 1. fél-
évi gazdálkodásáról 
A beszámolót elfogadták.

Beszámoló a Kerepesi Községszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. I. félévi 
gazdálkodásáról 
A beszámolót elfogadták.

Beszámoló a 2016/2017. tanév, nevelési év 
indításáról 
A testület tudomásul vette a Kerepesi Nap-
közi-otthonos Óvoda, a Kerepesi Babaliget 
Bölcsöde, és a Kerepesi Széchenyi István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola beszámolóját.

A Kerepesi Napköziotthonos Óvoda 
SZMSZ-ének és Munkatervének testületi 
jóváhagyása 
A munkatervet elfogadták. 

Kerepesi Babaliget Alapítvány cégbejegyzése 
A cégbejegyzéséhez szükséges székhely-
használati és névhasználati hozzájárulást 
megadták.

A térfigyelő kamerarendszerrel kapcsola-
tos önkormányzati rendelet
 A testület elfogadta Vig János javaslatára, 
hogy a közterületi térfigyelő rendszer által 
továbbított képek megfigyelésében a pol-
gárőrség tagjai is jogosultak lehessenek. 
Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 
Gödöllői Rendőrkapitánysággal és a Ke-
repesi Új Polgárőr Egyesülettel a közterü-
leti térfigyelő rendszer kezelésében való 
közreműködésre vonatkozó megállapodás 
megkötését elkészítse. Továbbá a képvise-
lő-testület felhatalmazta a Polgármestert 
az Adatvédelmi Működési Szabályzat elké-
szítésével és nyilvántartásba vétel céljából a 
NAIH-hoz történő benyújtására.
Kerepes Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a közterületi térfigyelő rend-
szerről szóló rendeletet 11 egyhangú IGEN 
szavazattal megalkotta.
A témában elfogadták Bakai Kálmán be-
számolóját a térfigyelő kamerarendszer 
átadás-átvételéről.

A belterületbe vonással nagy számban 
érintett lakó- és üdülőterületek település-
rendezési szabályozása
Liptay Gábor javasolta, hogy a témát a kö-
vetkező ülésen tárgyalja a testület.
A lakó-és üdülőterületek településrende-
zési szabályozásának felülvizsgálata” című 
ajánlattételi felhívásra beérkezett pályá-
zatokkal kapcsolatban a testület az alábbi 
döntést hozza: A pályázat érvényes és ered-
ményes. A pályázaton eredményes Völgy-
zugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező 
Kft-vel történő szerződéskötés érdekében 
fölkéri dr. Mezei Julianna ügyvédet és Ta-
kács Tamás főépítészt, hogy az októberi 
képviselő-testületi ülésre készítse elő a ter-
vezésre vonatkozó sz erződést. 



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
Z

A
T

5WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK

A Bajcsy-Zsilinszky - és a Nyárfa utca ter-
vezési munkáira beszerzési eljárás lefoly-
tatása 
Jakab Mariann ismertette, hogy a bizott-
ságon elhangzott Liptay Gábor módosító 
indítványa, hogy a Nyárfa utcánál az aján-
lattételi felhívásban legyen benne a zárt 
csapadékvíz-elvezetés megoldása, ezt a 
TFIB elfogadta. 
Oláh János jegyző kijelentette, hogy a kép-
viselő-testületi döntés nyomán elkészül a 
településszintű elvi vízjogi engedélyes szin-
tű tervdokumentáció. Ez meg fogja hatá-
rozni többek között az utcákban tervezett 
csapadékvíz-elvezető rendszerek műszaki 
tartalmát. Nem javasolja, hogy a tervek 
ismerete nélkül a Képviselő-testület olyan 
műszaki konkrét meghatározásra tegyen 
javaslatot, amely adott esetben lehet, hogy 
ellentétes a szakemberek által elkészített 
dokumentációval. 
Bakai Kálmán javasolta, hogy ennek isme-
retében a Bajcsy-Zs. utca felhívásából is 
vegyék ki a zárt rendszer meghatározást, s 
várják meg a komplex dokumentációt. 
Oláh János szerint két műszaki dokumen-
táció van kiküldve, egy az útra és egy a 
vízre vonatkozóan. Az utat úgy tervezi a 
tervező, hogy az utcában keletkező vizet 
elvezesse. Kerepesen arra kell törekedni, 
hogy nemcsak az adott utca műszaki tar-
talmát kell figyelembe venni, hanem a töb-
bi utcák ismeretében kell azt meghatározni. 
A testület megszavazta Nagy Irén módosí-
tó indítványát: „Tervezési feladat a Nyárfa 
utca útépítési engedélyezési tervének el-
készítése a Nádas utca és a Mogyoródi út 
között úgy, hogy az feleljen meg a HESZ 
előírásainak, víztelenítés szempontjából le-
gyen összhangban a Település Víztelenítési 
Koncepció tervével. Tervezés során a meg-
lévő útcsatlakozások áttervezése is a feladat 
részét képezi.
A Képviselő-testület támogatja és egyet-
ért a Bajcsy Zsilinszky utca út és járda és a 
Nyárfa utca útépítési munkái megtervezése 
tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárás 
ajánlati felhívásában foglaltakkal a fenti 
kiegészítésével: A testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a beszerzési eljárást az általa 
kijelölt tervezők bevonásával folytassa le.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
Perfektum Projekt Kft. és Aqua Kft. terve-
zői által elkészített terveket nyújtsa be elvi 
engedélyeztetésre az illetékes hatósághoz.

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésének, felújításának 
támogatása keretében a Szabadság úti 
Szivárvány Óvoda felújítási munkáinak 
közbeszerzés lebonyolítása 
A képviselő-testület szükségesnek tartja, 
hogy közbeszerzési eljárás keretében tör-
ténjen meg a pályázati munkákat elvégző 
kivitelező kiválasztása, ezért támogatja a 
Nyergesi Kft-vel megkötendő szerződést a 
Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási 
munkáira vonatkozó közbeszerzés bonyo-

lítására, bruttó 254.000 - Ft vállalási össze-
gért. 

Az 504/3 hrsz. földrészleten lévő Polgár-
mesteri Hivatal önálló ingatlanná alakí-
tása 
A képviselő-testület elfogadja, hogy a Ke-
repes belterület 504/3 hrsz-ú földrészleten 
lévő Polgármesteri Hivatal épületrész önál-
ló ingatlanná kerüljön kialakításra. Felké-
rik a Polgármestert, hogy az ingatlan-nyil-
vántartáson történő átvezetéshez szükséges 
szerződést dr. Mezei Julianna ügyvéd bevo-
násával elkészítse, 

Marc Corina 6098/2,6101/2 hrsz. ingatla-
nai belterületbe csatolása
A Képviselő-testület a kerepesi 
6098/2,6101/2 hrsz. ingatlanok belterület-
be csatolását támogatja és hozzájárul az in-
gatlanok Földhivatal által vezetett ingatlan 
nyilvántartáson történő átvezetéséhez azzal 
a kiegészítéssel, hogy a 240/2016.(VIII.30.) 
Kt. határozatát visszavonja. 

A 6224/3,6225/1,6228 hrsz. ingatlanok 
belterületbe csatolása 
A testület a kerepesi 6224/3,6225/1,6228 
hrsz. ingatlanok belterületbe csatolását tá-
mogatja és hozzájárul az ingatlanok Földhi-
vatal által vezetett ingatlan-nyilvántartáson 
történő átvezetéséhez azzal a módosítással, 
hogy a 244/2016.(VIII.30.) Kt. határozatát 
hatályon kívüli helyezi.

Szérűskert fejlesztési lehetőségeinek feltá-
rása 
Kerepes Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Szérűskert II. ütem teleka-
lakítási szerződése tárgyban meghozott 
88/2016.(IV.5.) Kt. határozat első bekez-
dését kiegészíti az önkormányzati tulaj-
donban lévő területek helyrajzi számaival 
és módosítja, miszerint: „Kerepes Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja az előterjesztéshez csatolt, a Szérűs-
kert elnevezésű terület-tömbben található 
„ingatlanok újraosztásáról, közös tulajdon 
megszüntetéséről szóló megállapodás” 
tervezetét és felhatalmazza Franka Tibor 
polgármestert, hogy a dr. Mezei Julianna 
ügyvéd által egyeztetett dokumentumot, 
az önkormányzati tulajdonban lévő Kere-
pes 334/10,334/24, 334/32, 458/9, 458/11, 
458/18, 473, 479 helyrajzi számú területek 
újraosztásáról szóló szerződést aláírja.”

Az Összefogás Kerepesért Egyesület pá-
lyázatának támogatása a MOL Zöldö-
vezet Program 2016 - Települések zöld 
területének megújítása című pályázaton a 
kerepest 1716/115 hrsz. terület közparkká 
történő fejlesztésére 
A Képviselő-testület támogatja az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület indulását a MOL 
Zöldövezeti program Települések zöld 
területének megújítása című kétfordulós 
pályázaton. Kerepes Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 1716/115 hrsz terü-
letre vonatkozóan azzal a módosítással, 
hogy a melléklet szövegéből „A területen 
szilárd burkolatú gyalogos járda kialakítá-
sát a 2016-os költségvetés terhére 300.000 
Ft összeggel támogatja.” kihagyásával be-
leegyező nyilatkozatot tesz, melyben kije-
lenti, hogy tud a tervezett átalakításokról 
és ezekhez hozzájárul, valamint felkéri a 
Polgármestert, hogy az előterjesztés csatol-
mányát képező „Önkormányzati részvételi 
és beleegyező nyilatkozat” című dokumen-
tumot, a benne foglalt tartalmakkal együtt 
aláírja és az Egyesület számára átadja.

Könyvtár és 3000 m2 egyházi terület meg-
vásárlásának terve
A testülete elfogadja Franka Tibor polgár-
mester javaslatát, és felhatalmazza, hogy a 
Római Katolikus Egyházközség tulajdoná-
ban álló kerepesi 4/3 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, természetben, Szabadság út 
242. szám alatti 2554 m2 nagyságú ingat-
lan megvásárlásának lehetőségével kapcso-
latban folytasson tárgyalást a tulajdonossal, 
amelynek eredményéről, esetlegesen az 
adásvétel feltételeiről tájékoztassa a Képvi-
selő-testületet a novemberi ülésen.

A Tiszttartó Ház átadására önkormány-
zati felajánlás 
Franka Tibor elmondta, hogy ez az épület 
nagy érték, Kerepes legrégebbi épülete, er-
kölcsi kérdés a megmentése. A tulajdonos-
sal egyeztetések folytak, de eredmény nem 
született. 
A képviselők egyetértettek a javaslattal, fel-
hatalmazták a polgármestert, hogy a Tisz-
ttartó Ház megmentése érdekében kezdjen 
tárgyalásokat az ingatlan tulajdonosával.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2017. évi fordulójához történő 
csatlakozásról döntött, melyhez 1 575 000,-
Ft összegű forrást biztosítottak.

Megalapozott iskolaválasztásra, tudatos 
munkavállalásra irányuló projekt 
Számos hozzászólást követően 5 igen 6 
nem és 1 tartózkodás szavazattal az elő-
terjesztés szerinti írott határozati javaslatot 
nem támogatta a testület.

A Horváth házaspárral kötött életjáradé-
ki szerződés módosítása 
A képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy az Önkormányzat, vala-
mint Horváth László és Horváth Lászlóné 
között 2015. november 2. napján létrejött, 
az ingóságok tárolási helyének módosítá-
sára vonatkozó és az előterjesztéshez mel-
lékelt életjáradéki szerződés módosítását 
aláírja. 
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Tájékoztatás a Kerepesi Községszolgálta-
tó Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő 
szerződésekről 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
a 249/2016.(VIII.30.), 250/2016.(VIII.30.) 
és 251/2016.(VIII.30.) Kt. határozatokban 
döntött önkormányzati fejlesztések még 
nem valósultak meg és még nem jöttek 
létre a kivitelezésre vonatkozó szerződések 
a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel. Azonban három meg-
kötött szerződést jóváhagytak.

Schwabenzug 2016 beszámolója 
Elfogadták a Kerepesi Német Kultúregye-
sület augusztus 15-én kelt beszámoló-
ját, valamint a július 9-én megrendezett 
Schwabenzug 2016 elnevezésű program-
mal kapcsolatban, a 300 000 forint önkor-
mányzati támogatás felhasználásáról. 

Tájékoztatás a gulág emléktábla készítőjé-
nek kiválasztásáról 
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja a támogatási szerződés alapján 
nyújtott támogatásból megvalósuló már-
vány emléktábla elkészítőjének kiválasztására 
vonatkozó beszerzési eljárás eredményével 
kapcsolatos polgármesteri tájékoztatást. A 

Varga és Fiai Kft. gazdasági társasággal 2016. 
09. 19-én megkötött vállalkozási szerződést, 
amely szerint a vállalkozási díj összege brut-
tó 252.476,- Ft, a teljesítési határidő 2016. 
október 20. Springer Friedrich Horst beszá-
molt, hogy ugyan erre a célra 250 ezer forint 
összegű támogatást nyert a NÖK, s kérte a 
Képviselő-testületet, hogy egy megfelelő he-
lyet találjanak a táblának, különben vissza kell 
fizetniük a pénzt. 

Tájékoztatás a sebességmérőkre vonatko-
zó beszerzési eljárásról 
A testülete felkéri a polgármestert, hogy 
2 db sebességkorlátozásra figyelmeztető 
berendezés telepítésére folytasson le be-
szerzési eljárást azzal a kikötéssel, hogy a 3. 
számú főút melletti eszköz kihelyezésére a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői 
hozzájárulásához szükséges telepítési terv 
elkészítése a berendezéseket elhelyező vál-
lalkozó feladata.

Tájékoztatás a 4235/1 hrsz~ú ingatlanrész 
út céljára történő felajánlására vonatkozó 
szerződésről 
A testület az önkormányzat ügyvédje által 
elkészített szerződés tartalmát megismerte, 
a tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja. 

Tájékoztató a Polgármester átruházott 
hatáskörben hozott határozatairól
A képviselők tudomásul vették a határoza-
tokat.

Tájékoztató a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásának állásáról
A testület tudomásul vette a tájékoztatót.

Biztonsági rendszer kiépítése a hivatali 
nyugodt és hatékony ügyintézés érdekében 
A Képviselő-testület elfogadja a Polgár-
mester javaslatát, és úgy dönt, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal épületében beléptető 
rendszert és biztonsági őr szolgálatot kíván 
kialakítani.

Kerepesi konzultáció a Polgármesteri Hi-
vatal és az egészségügyi központ ügyében 
Rendkívül sok hozzászólást követően a tes-
tület a következőkről döntött:

Kerepes Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete jóváhagyta a „Felhívás és Ke-
repesi Konzultáció” szövegét, és felkéri a 
polgármestert, hogy a helyi választópol-
gárok részére postai úton juttassa el, mely 
feladathoz 1.000.000,- Ft keretösszeget biz-
tosítottak. 

Közbiztonsági fórum
Közbiztonsági fórum színhelye volt Kere-
pes október 2-án. Dr. Bozsó Zoltán dan-
dártábornok úr felajánlotta, hogy kilátogat 
hozzánk, Örömmel fogadtuk ezt a gesztust 
tőle. Ma már a két körzeti rendőrünknek, 
Szabó Attilának és Göbölös Ferencnek 
napi beszámolási kötelezettsége van, ami 
azt jelenti, hogy folyamatos kapcsolatban 
állok velük. Arra is felhatalmaztam őket, 
hogy akár éjjel is felhívhatnak, ha olyan 
esemény történik a városban. Talán ennek 
is köszönhető, többet vannak a helyszínen, 
és csökkent a bűnözés.
A közbiztonsági fórumunkra a Kapi-
tánysághoz tartozó települések pol-
gármestereit, jegyzőit, polgárőreit és 
természetesen az illetékes őrsparancs-
nokokat hívták meg. Örömmel adtunk 
helyet, azt gondolom, hogy színvonalas 
és jó fórumra került sor, ahol a polgár-
mesterek elmondták, hogy kinek milyen 
gondja, baja van Úgy érzem, hogy most 
a rendőrségi, közbiztonsági munka ja-
vult, noha nem szabad elfelejteni, hogy 
különböző bűnözői körök, egyre több-
ször inkább a határ menti területekre 
összpontosítottak, így a rendőri erők 
jelenlétet is ott kellett fokozni. Ez a mi 
térségünket is érinti. A gödöllői kapitány 
helyettese egy beszélgetés során megem-
lítette, hogy bizony mikor levezényelték 
a határra, találkozott innen a környékről 
a rendőrség által már ismert személyek-
kel. Ez részben magyarázza a bűnözés 
csökkenését a környezetünkben.
De remélem, hogy a közbiztonság javu-

lása nem csak ennek tudható be. A két 
rendőrségi megbízottunk minden ren-
dezvényen, megmozduláson részt vesz, 
és a lakossági bejelentéseket remélem, 
hogy veszik, és ha nem, akkor kérem 

a lakosságot, hogy haladéktalanul érte-
sítsenek engem, mivel a készenléti tele-
fonokat az Önkormányzat tartja fenn, 
tehát a két körzeti megbízottnak köteles-
sége a hívásokra válaszoln 
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Mi lesz az iskolánkkal?
 Minden önkormányzatnak érvágást jelent, az, hogy az is-

kolákat az állam januártól átveszi. A fenntartói feladatot már 
korábban magához vette, most pedig a működtetői feladat is 
hozzá kerül. Nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy az ön-
kormányzaton kívül és az önkormányzatban a megválasztott 
képviselőkön kívül nemigen létezik olyan ember, aki jobban a 
szívén viseli egy településen az iskola ügyét, mint a képviselők. 
– nyilatkozza Franka Tibor polgármester.

Ma járt nálam ez ügyben Eich László, a Dunakeszi Tanke-
rület igazgatója. Ez is egy változás, mert eddig a gödöllői ható-
sághoz tartoztunk, az megszűnik, mert összevonják az aszódi-, 
a dunakeszi- és a gödöllői tankerületet. Így a mi iskolánk is a 
Dunakeszi Központhoz került.

A tankerület igazgatója első látogatását tette ma nálunk. 
Amit a beszélgetésből fontosnak tartok közölni, az az, hogy 
iskola épületének tulajdonosa Kerepes város önkormányzata 
marad, az üzemeltetést átveszi az állam. A mi esetünkben ez 
azt is jelenti, hogy az iskolában a gyerekek, a szülők érdekében 
bérelt konténerek a helyükön maradnak, és január 1-től ennek 
a bérleti díját már az állam, ezen belül a Klébelsberg intézet 
finanszírozza. Átveszik az iskolában lévő karbantartó, takarí-
tó, és egyéb műszaki személyzetet. Ugyanakkor nem veszik át 
az iskolában működő tálalókonyhát, ebédlőt, és az ottani dol-
gozókat. Ez a szociális törvény értelmében, az önkormányzat 
üzemeltetésében marad. 

A tornateremmel kapcsolatban azt tudtam elérni, hogy az 
önkormányzat továbbra is ingyenesen igénybe veheti, amikor 
ott tanórák nem folynak. Azoknak sem kell aggódniuk, akik 
oda járnak edzésre, ők is továbbra is használhatják. s még  a je-
lenlegi bérleti díjak sem változnak, mert a város érdekeit tart-
juk szem előtt. Használhatjuk a tornatermet az idősek napjára, 
székely bálra, egyéb városi rendezvényekre is.

Mivel az iskola és a hivatal, egy áramkörön, és egy fűtési 
rendszeren van, egy átalánydíj megállapítására kerül sor, me-
lyet légköbméter és négyzetméter alapján fogunk kiszámítani. 

Gondot nekem egyelőre az úszásoktatás jelent, mert a tan-
tervben szereplő órák száma jóval kevesebb, mint amit Kere-
pes város önkormányzata finanszírozott idáig. A Klébersberg 
intézet átvállalta az úszásoktatás és az uszodabérlet díját, de 
nem vállalta a gyerekek szállítási költségét. Ez jelentős összegre 
rúg, mivel hetente kilenc - tíz alkalommal kell oda-vissza szál-
lítani a csoportokat. Eich László igazgató úrral azon vitatkoz-
tam, hogy úgy vegyék át az üzemeltetést, hogy abból a gyerek, 
a szülő és a pedagógus szinte semmit ne érezzen. Kerepes ese-

tében vegyék át ezeket a plusz költséget is, amit Kerepes város 
erőn felül eddig biztosított. Nem mi akartuk, hogy átvegyék, 
viszont ha átveszik, akkor ezt a részét is vigyék.

Sok támadás ért engem a konténerek miatt is. Akadt néhány 
képviselő és egy kerepesi nemzetiség, akiknek a véleménye az 
volt, hogy ha januártól az állam átveszi az iskolát, akkor oldja 
is meg ezt a feladatot is. Igen ám, de akkor hová járnának is-
kolába, akiknek nem jut osztályterem? Hordják el a gyereke-
ket busszal más településre? Ez felelőtlen magatartás lett volna, 
ha nem a gyerekek érdekeit néznénk, pedig ez a legfontosabb. 
Kerepes város az elmúlt tíz évben a lepusztított iskolát helyre-
állította, a tanulók létszámát több mint megduplázta, szolgálta-
tásait megemelte, tantermeit biztosította. Aki ezt tőlünk átveszi, 
az ezt a színvonalat tartsa is meg. Ehhez ragaszkodunk. 

Arról is tárgyaltam az igazgató úrral, hogy ami lobbi tevé-
kenységet végeztem az iskola bővítése érdekében, az se vesszen 

kárba. Iskolánkat örvendetes okból bővíteni szükséges. Vagy 
fölfelé, vagy oldalt, vagy akár a mostani hivatal irányába. Igaz-
gató úr nem zárkózott el, sőt támogatja. További jelentős lét-
számnövekedésre két-három éven belül számíthatunk, mivel a 
Panoráma Lakótelepen a telkek beépítése már elkezdődött. Mi 
felkészültünk, van bölcsődénk, az óvodai kapacitásunk meg-
felelő, óvodáink közül a harmadik felújítására most nyertünk 
pénzt. Egyedül az iskolai férőhellyel van gond. 

Ezzel kapcsolatban javasolni fogom a testületnek, hogy ké-
szíttessünk tervet egy új hivatali épületre, becsült bekerülési 
összeggel. A hivatal épülete is a mi tulajdonunk, ugyanúgy, 
mint az iskola, de hajlandók vagyunk a Hivatalt elköltöztet-
ni. Készítsen a KLIK egy számítást arra az esetre, ha az iskolát 
fölfelé vagy oldal irányban kívánja bővíteni új tantermekkel, 
akkor az körülbelül mennyibe kerül. Lehetséges, hogy olcsóbb 
egy új hivatali épületet létesíteni és a jelenlegit átengedni isko-
lai használatra, mint, ha új tantermeket építtetne a KLIK. Ezt a 
lehetőséget is felajánljuk. 

Fájdalmasan érint minket az iskola átvétele, de a felelősség 
érzet a részünkről a gyerekek iránt nem csökken. Továbbra is 
támogatni fogjuk a különböző kirándulásokat, sportrendezvé-
nyeket, az Aquapark látogatást, a gyerekek díjazását versenye-
ken anyagi lehetőségeink szerint. Amíg én vagyok a polgár-
mester, addig a szülők partnerként tekinthetnek ránk.

Ajándék Mezőgecsére
A kárpátaljai Mezőgecse település polgármestere és a térség 
református püspöke a trianoni megemlékezés vendégeiként 
jártak Kerepesen. Akkor gyűjtés keretében pénzügyi támoga-
tásban részesítettük az iskolájukat, ugyanakkor Franka Tibor 
a falu polgármesterével, Mester Ádámmal arról egyeztetett, 
hogy a mezőgecsei óvodának szüksége lenne számítógépre 
Franka Tibor magánemberként az ajándékot megvette és Mes-
ter András polgármesternek ünnepélyesen szeptember 22-én 
átadta, aki meg sem állt vele Mezőgecséig.

Franka Pál Tibor polgármester
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Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus időszakára
ORFK Kommunikációs Szolgálat

Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára.
A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszám-
lálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat min-
tavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 
1. – november 8. között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer 
címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A 
mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban 
lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a 
lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez 
kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a 
társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, vélemé-
nyünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó aka-
dályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az idő-
szak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kér-
dőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az ösz-
szeírást laptopok és tabletek segítségével.
Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.
Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?  
Magyarország területén 2016. október 10. és november 08. kö-
zötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel.
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal iga-
zolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma. 

A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos 
személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (sze-
mélyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal
06-80-200-014 
ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le!
További információ található a mikrocenzusról az alábbi olda-
lon: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
Kérjük minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos sze-
mélyazonosságáról!
 
Óvakodjunk a trükkös csalóktól
A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasznál-
hatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton pénzhez, 
értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy szám-
lálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják az emberek jóhi-
szeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket elterelve, 
otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értékeket 
(pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak 
később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a kisze-
melt áldozat már azonnal észleli a lopást, de
 
FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy ellenállni csak az adott 
helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” megté-
vesztésre, figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsák-
mány megszerzése érdekében, akár a testi épséget veszélyezte-
tő magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű 
mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.
Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?
Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, mo-
doruk megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az 
emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, le-
gendákba szövik bele a valójában megtévesztő és mindig ha-
szonszerzésre irányuló mondandójukat.
A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva 
magukat járhatnak házról házra, majd miután bebocsátást 
nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemel-
hetik az értékeket.

Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!
A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírköz-
lési eszközökkel kommunikálnak, és sorozatban követhetnek el 
hasonló bűncselekményeket.
Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a későbbi felderítés érde-
kében a lehető legtöbb adatot adják számunkra az elkövetőkről, 
az általuk használt gépjárműről.
Az internet veszélyei
Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül sor. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrocenzus kérdőívek online 
kitöltése csak a www.mikrocenzus.hu oldalon, kizárólag a ház-
tartás címére levélben kézbesített egyedi „azonosító” és „jelszó” 
segítségével történhet.
A kérdőívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki megta-
karításra vonatkozó adatokat.

 Hogyan előzhetjük meg a bajt?
Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csa-
lás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására, 
akiknek érkezéséről a címen hagyott értesítőn megadott elér-
hetőségen is tájékozódhatnak. 
A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbizto-
sok nem kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal 
tudják magukat igazolni.
Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügye-
let nélkül!
A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhív-
tuk a figyelmet, ebben az időszakban megjelenhetnek a trükkös 
csalók is.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek, 
készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) kezelje a szemé-
lyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, 
jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön.     
Mi a teendő a bajban?
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, 
vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselek-
ményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által 
működtetett Telefontanú ingyenes számát is: 06-80-555-111. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghird-
ette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév 
második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához Kerepes Város Önkormány-
zata a Képviselő-testület által a 2016. szeptember 27-i ülésen meghozott döntéssel csatlakozott.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be.
A benyújtás módját, a pályázathoz csatoltandó mellékletek körét is tartalmazó pályázati felhívás szövegét a www.kerepes.hu old-
alon az Önkormányzat – Hirdetmények – Pályázatok menüpont alatt olvashatják, illetve megtalálják a Kerepesi Polgármesteri 
Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. szám alatti épületének hirdetőtábláján. 

Bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken Kántor Zsuzsanna önkormányzati referenstől kérhető: 
Tel.: 06-28/561-064, kantor.zsuzsi@kerepes.hu

RENDŐRSÉGI 
FOGADÓÓRA

Kerepes Város Körzeti Megbízott 
Rendőrei minden hónap második 

csütörtökén 14:00-16:00 óra között 
fogadóórát tartanak a helyi lakosok 

részére.

Helyszín: Kerepes, Vörösmarty u. 
2. sz. alatti Kerepesi Polgármesteri 

Hivatal fszt. 12. sz. irodája.

Körzeti Megbízott Rendőr 
elérhetősége: 06-20-559-89-09 

06-20-559-89-28.
Közterület-felügyelő elérhetősége 

munkanapokon 07-18 óráig: 
06-20-559-89-29.

A Kistarcsai  Rendőrőrs címe: 
Kistarcsa, Deák Ferenc utca 3/A.

Dr. Fila László aljegyző

Vécsey László, 
 

a

 

Fidesz-KDNP

 

országgyűlési 

képviselője fogadóórát tart 

   
  
  

Helyszín:

Forrás Művelődési Ház, Kerepes

 

Időpont:
2016. november 30. szerda16:00–17:30

   
 

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

                                                                                                                             

Mavrák Krisztina 

                                                                                                                                          

+36-20-212-9660,
vecseylaszlo@fidesz.hu

               

 
facebook/vecsey.laszlo

Komputeres 
látásvizsgálat  

h-p.-ig 
Őszi Multifokális 
szemüveglencse 
akció akár -35% 

kedvezmény!
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– Testületi Történetek
Testületi ülésről röviden
A beszámolónkat a rendezvényekről, elfogadta a testület. A Ke-
repesi Német Kultúregyesület néven ismert Stammtisch Klub 
beszámolt a Schawbenzug felvonulási ünnepségről és elszámolt a 
költségekkel. A nyári tábor beszámolója is megtörtént időközben. 
Kerepes Város testülete egyhangúan elfogadta az erről szóló elő-
terjesztésünket.
Itt csak a polgármester állíthat emlékművet? Egy levélben elutasító 
válasz érkezett, mivel nem javasolja, hogy egy településen azonos 
témában két emlékmű legyen. A téma pedig a GULÁG emlék-
táblánk, amit pályázaton nyertünk, megjegyzem hamarabb, mint 
Kerepes Városa, amit  a Faluháznál helyeznek el. A mi táblánk sze-
rényen a régi ravatalozó falára kerülhetne. Weber Ede emlékére a 
kerepesi óvoda falára szeretnénk táblát elhelyezni, emlékezve Ke-
repes egykori bírójára, aki ebben az épületben élt. Itt is az az érv, 
hogy van már egy, Szilason, a Közösségi Ház falán. Testületi ülés 
elé visszük az ügyet, ezt bejelentettem a szeptember 27-i ülésen.

Jelent – bejelent – feljelent
Az óvodával kapcsolatos az is, hogy aki a nálunk is megtalálha-
tó, de az óvoda által kötelezően alkalmazandó nyomtatványokat 
kitölti, azt kötelező felvenni a német csoportba. Aki tehát, kéri 
gyermeke német nemzetiségi nevelését és  nyilatkozik nemzetisé-
gi hovatartozásról, azt kötelező felvenni az ovis német nemzetiségi 
csoportba. Egyben megkérdeztem „-igaz e, hogy több romagyerek 
is fel lett véve a csoportba, miközben az a hír, hogy volt visszauta-
sítás is?” Ebből aztán vihar kerekedett, és egy érdekes feljelentés 
esete borzolja a felhőket a kerepesi németség egén. Nem politika-
mentes fogáskeresés az, ami a háttérben zajlik. Néha kényelmetlen 
megnyilvánulásaimmal a testületi üléseken „kezdek” kellemet-
lenné válni. Ha kell, hazugnak nevezem, hisz nem mond igazat. 
Ha kell, megkérdem betartotta-e ígéretét: a kárpátaljaiknak tett 
felajánlását, melyről a testület elött tett jegyzőkönyvezett jognyilat-
kozatot. De kiállok, ha kell más ügyekben is. Szóval most rasszis-
tának tituláltak, sőt levelet intézett két másik nemzetiségi elnökkel 
a polgármester úr, az Egyenlő bánásmód hatóságnál és a kerepe-
sen lévő nemzetiségek országos nemzetiségi önkormányzatainál 
is „feljelentettek”. Igaz, hogy e valótlan állítások, mindenhonnan 
leperegtek. 

NÖK előterjesztés 
A testületi ülés előzményeként említem, hogy a szilasi rét beépíté-
se ellen tiltakoztunk már akkor, mikor a választások elött felme-
rült a két rendelő megszüntetése, a patika és az Önkormányzat 
áthelyezése a szilasi rétre. Egy rádiós riportomban a polgármester 
úr a jelenlegi épületek átadásáról is beszélt már. Idei közmeghall-
gatásunknál közel 100 jelenlévő mellett azt a felhatalmazást kapta 
az NÖK, hogy álljon ki továbbra is, és képviselje azt az egyhangú 
véleményt, hogy ne épüljön be a liget. A népszavazási kezdemé-
nyezésnél elutasították Gombkötő képviselő indítványát. Az elő-
terjesztésemben említett példát felhozva, utalok a kérdőívre, ahol 
a kérdés, hogy legyen a Hivatal Kerepesen, de a rendelő Szilason. 
Javasoltam e kettéválasztást, hisz van, aki egyiket elfogadná, de a 
másikra a nemet húzná be. Én is igy teszek. De, lesöpörte Kerepes 
Város Testülete a javaslatomat. Marad, hogy áthúzzam a nemtet-
sző részt 

Pályázatok, – Pályázzatok!
Idén tizenkétszerese a pénz, amire a  nemzetiségi intézmények 
pályázhatnak. A németek szószólója nehezményezte, hogy Kere-
pesen van óvoda és iskola is és bizonyára azok alapítványai is  pá-
lyázhatnának. Mintha félnének felvállalni valaki elött hogy ezen 
lehet pénzt nyerni az intézménynek és ez a németek érdeme. Pedig 
a KNK egyesület nyugdíjasai is kitöltötték és nyertek működésre 
támogatást. Idén októberben már kiírjak, nem kell várni január 
februárig.

Októberfeszt - Kerepes - 2016
Sörfesztivál? Már hagyomány Kerepesen. Mióta van német Ön-
kormányzat, van sörfesztivál is. Az egyesületi tagok, avagy a 
Stammtisch Klub tagjai maguk is jelentős számban vannak, de a 
vendégekkel együtt erősen feszegettük ismét a befogadóképesség 
határait. A kultúrház zsúfolásig megtelt és izgatottan vártuk az 
ovisok szereplését, mivel ők nyitották meg a rendezvényt. Nem 
volt hosszú megnyitóbeszéd, és politikusi köszöntő, csak egyszerű 
üdvözlés. A gyerekek zsivaja betöltötte a termet, ahol másfélszáz 
felnőtt és szülő tapsolt a gyerekek teljesítményéhez. Németül, vi-
dáman, ahogy egy fesztiválhoz illik. Köszönetünk a szülőknek és 
a felkészítő óvónőknek. NÖK testülete Szabó Brigi néni óvoda-
pedagógust egy kitüntetésre javasolta a német nemzetiségi ha-
gyományok ápolásáért, hosszú, évek óta végzett munkájáért. Egy 
virágcsokor mellett a „Goldener Ehrennadel” a magyarországi 
németek jelvényével tüntette ki, és húszezer forintos vásárlási utal-
vánnyal jutalmazta. Ezután a Defekt Duó humorágyúi dördültek 

el. Harsány hahotázásunk mellet énekeltek a paródiákban és ka-
baréjukban.  Utánuk a Sramli’kings jött, megszokott sikerrel. A 
sörivó versenyen két első helyezett is lett, kiknek egy - egy hátizsák 
lett a jutalmuk, tele a pálos szerzetesek sörével.  A tombolahúzás 
folyamatos volt és többszázezer forintnyi érték lett kisorsolva. Töb-
bek között 1 – 1 család részére szóló, 3 napos kétéjszakás wellness 
lehetőség a sümegi vár alatti Kapitány Hotelbe és a Simontornyai 
Fried-kastélyszállodába. De egy adventi Wien – Pressburg busz-
kirándulás és egy Kiskunmajsai élményfürdőzés is gazdára talált. 
A tombolán több hordó és sok üveg német sör lett még kisorsolva 
az értékes tárgyak mellett, és egy  CéZé Pizzéria húsostál is 2 sze-
mélyre. A Koktél Duó, aki Trióvá alakult, nagyszerű szórakozást 
nyújtott a talpalávaló zenével. A svábruhában érkezett hölgyeket 
egy pohár pezsgőre hívta meg az NÖK szervező elnöke. A hűsítő 
sörökre szükség volt a meleg hangulatban. Érdemes volt tehát el-
menni a kerepesi svábbálba, ahol nem csak svábzenére mulattak. 
A „Sej-haj, Rozi, a Schneider-Fanni” és a sok óbudai mulatósegy-
veleg, bizony kifárasztotta lábainkat.
Gyarapszik a létszámunk, és kérjük, minél többen jelentkezzenek 
az egyesültbe továbbra is, hogy pályázatainknál tegyünk együtt 
Kerepesért, és a diákokért.
Az egyesület meghívásai és programjai besűrűsödtek az évvégére. 
Gyöngyösre megyünk fellépni, de Ráczkereszttúrra is elmegyünk 
egy kedves meghívásra, mint ahogy Kerecsendre és Ikladra is. A 
Németek Kultúrgálája idén Tökölön lesz, ott is képviseljük Kere-
pest, busszal indulunk. Jól fog majd esni a kiskunmajsai termálfür-
dő és meglátogatjuk Weber Ede kastélyát, a Bagolyvárat Ballószö-
gön, Helvécián. A rengeteg program az adventi kirándulásunkkal 
záródik az idén. Köszönet az egyesületnek és minden szervezőnek 
ezért is.  Csak így tovább és folytatjuk! 
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Horváth Klárával, a Kerepesi Értéktár Bizottság elnökasszonyával beszélgettünk 
a bizottság munkájáról és terveiről.

Kerepes értékei
Mi a célja a Helyi Értéktár Bizottságnak? 
Az Értéktár Bizottságnak tulajdonképpen az a célja, hogy a 
régi hagyományainkat, a hírességeinket bemutassuk, megis-
mertessük az emberekkel, vagyis hogy értékeinket összegyű-
jtsük és átadjuk az utókornak. 

Hogyan jött létre a Bizottság?
A városi értéktárat az önkormányzat akkor hozta létre, amikor 
megjelent a Hungaricum törvény. Az értéktárak rendszerét 
úgy érdemes elképzelni, mint egy piramist. Legalul vannak a 
helyi értéktárak, följebb a megyei és a regionális szint, majd 
maga a Hungaricum. 

Kerepesről mik kerültek, illetve mik kerülhetnek a felsőbb sz-
intekre?
Nem hiszem, hogy Kerepesről eljutunk a Hungaricum kate-
góriába, hiszen nincs egy csabai kolbászunk vagy egy kalocsai 
csipkénk. Viszont a megyei értéktárba tudunk öt anyagot: a 
Nepomuki Szent János szobrot, a Tiszttartó Házat, Határ János 
hagyatékát, a Silanusz gyógynövény alapú kozmetikumot, és 
a Horváth házaspár életművét. Ez utóbbit elutasították, mert 
élő művészek anyagát nem veszik fel a megyei értéktárba. A 
Silanunszt pedig indoklás nélkül utasították el. A Nepomuki 
szobor már eleve műemlékvédelem alatt áll, a Határ életművet 
és a Tiszttartóházat elfogadták.

Kik vesznek részt ebben a munkában?
Az Értéktár Bizottság hat tagú: Almássy Miklósné, Hajdú Zsó-
fi Csenge, Wéber Gábor, Zombori Hubertné, Baran Józsefné 
Annuska és jómagam. Mi úgy keveredtünk az egészbe, hogy a 
művelődési ház tett javaslatot a személyekre. Mi ezt örömmel 
elvállaltuk. Bizonyos ügyek mentén együtt dolgozunk a he-
lyi kisebbségek vezetőivel. Továbbá van egy pár olyan ember, 
például Szász Jutkáék vagy Sinkó Gyuri és Palotai Laci, akik 
folyamatosan segítik a munkánkat. De ahogy terjed a hírünk, 
úgy kapunk egyre több kerepesi polgártól segítséget és anyag-
ot.

Hogyan dolgoznak és mivel foglalkoznak jelenleg?
Van egy éves munkatervünk, de minden hónapban összeülünk. 
Vannak persze ad hoc dolgok is, mint például most a barlan-
glakások feltérképezése. Vagy a Hováth házaspár szoborkert-
jének a kérdése. Itt mihamarabb meg akarunk egyezni a BKV-
val, hiszen az ő területükön van a szoborpark.
Most a Somló Sára hagyatékát kezdtük feldolgozni. Valamint 
Forró néni munkásságát, aki megrögzött népművelő, hagy-
ományőrző és ápoló kerepesi asszony volt, aki továbbadta a 
gyerekeknek mindazt a tudást, amit ő megőrzött. Emlékszem, 
hogy amikor még itt dolgoztam Kerepesen, akkor az iskolában 
a másodikosoknak olyan néptáncokat tanított, ami még akko-
riban ritkaság volt. Hála Istennek ma már több hagyományőrző 
tánccsoport is működik Kerepesen.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
Októberre a Kerepes és Kazinczy előadást szervezünk, aztán 
jövőre szeretnénk egy olyan kiállítás sorozatot elindítani, me-
lyen először a jelenleg is itt élők műveit mutatnánk be, majd 
azokét, akik itt éltek, de már elhunytak. Bohák Lajos bácsi, 
aki itt élt a Mogyoródi úton, egy világhírű cimbalomkészítő 
volt. Népi hagyományok megörökítése. A pávakör révén, 
hímzésmotívumok összegyüjtése. A megyei értéktár vándork-

iállításon mutatja be az eddigi értékeket, mely éppen  a gödöllői 
Grassalkovich Kastélyban látogatható. Azt szeretnénk, hogy 
majd nálunk, a Forrás Művelődési Házban is bemutatásra 
kerüljön. 
Fontos célkitűzésünk továbbá, hogy létrejöjjön egy kerepe-
si tájház, ha lehet a Templom utcában, hiszen a Templom 
környéke úgy szerepel a település stratégiájában, mint a város 
kulturális központja. Ezt úgy volna jó kialakítani, hogy ott 
akár szabadtéri programokat is lehessen rendezni. Az a hölgy, 
aki Kazinczyt kutatta, tájházak létrehozásával is foglalkozik. 
Szeretnénk vele leülni és egyeztetni, hogy mielőbb elindíthas-
suk a folyamatot. A Tiszttartó ház erre ideális lenne, de mi-
vel a Református Egyház tulajdonában van jelenleg, nem 
tudjuk, hogy mennyi lehetőségünk van. Szeretnénk, ha az 
önkormányzat egyezségre tudna jutni mihamarabb, mert bor-
zasztó állapotban van. Sajnos nagyon összebarmolta a korábbi 
tulajdonos, fontos lenne mihamarabb helyreállítani. Korábban 
volt benne színpad, mozi és könyvtár is. Ma már rá se lehet 
ismerni. Sajnos az udvarát is felosztották, ami így nagyon pici 
lett, gyakorlatilag használhatatlan.
Császár Ferenc életét is szeretnénk rendszerbe foglalni. Róla 
egy helyi legenda is szól, miszerint jött hazafelé Gödöllőről, 
ám a részeg kocsis miatt a lovaskocsi beborult az árokba és 
ő meghalt. Pedig tudjuk, hogy nem így volt, hiszen vagy 10 
napig még élt utána. Megkerestük az egyházi anyakönyvét és a 
halotti bizonyítványát is, mely szerint nem is balesetben hunyt 
el, hanem tífuszban. 7 évet élt Kerepesen az 1850-es években. 
Országgyűlési képviselő is volt és ő alapította meg a Pesti 
Napló című folyóiratot. Nem szerette a pesti nyüzsgést, ezért 
költözött ki ide.

A kulturális örökségünkön kívül foglalkoznak más típusú dol-
gokkal is? Például természeti értékekkel?
Igen, a Természetvédelmi területtel, ahol hihetetlen állat és 
növényvilág él. Erre szintén vigyáznunk kell, De ott van az 
úgynevezett Csörsz Árok, vagy a barlanglakások. A Patkó 
mögötti terület is csodaszép volt régebben szalonnasütővel a 
tölgyes mellett, de legutóbb, mikor ott jártam majdnem sírva 
fakadtam. Vannak olyan csodálatos helyeink, melyek ma el-
hanyagoltak, de egy kis munkával újra csodálatossá lehetne 
varázsolni.

Mi hajtja Önöket, mi ad erőt ehhez az aprólékos és szerteágazó 
munkához?
Ez egy hivatás melynek lényege megőrizni, rendszerezni és 
összegezni, továbbadni a múltban létrejött értékeket. Mi ezt 
mindannyian Kerepesért tesszük. Én népművelő vagyok, ben-
ne van a véremen. Úgy dolgozunk együtt, hogy mindanny-
iunknak van egy úgymond szakterülete. Baran Annuska néni 
például a recepteket hozza, Zomboriné a Pávakör révén jártas 
a Tót népszokásokban. Örültünk, hogy ez a vonal is éledezik a 
településen és végre szervezett kereteket kap.

Mit üzenne a még meg nem született kerepesieknek? 
Bízom benne, hogy mind az amit mi most megőrzünk és 
adunk, azt majd ők is tisztességesen megőrzik és továbbad-
ják. Az Értéktár Bizottság működését azért is nagyon fon-
tosnak tartom, mert akik most ideköltöztek, ezen keresztül 
azok is megismerhetik a település múltját, ami segít nekik is 
gyökeret ereszteni. Bízom az ifjúságban, és például a Kisvirág 
Tánccsoportot látva, minden okom megvan a bizodalomra. 
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Az iskola hírei
Felsős Hírmondó

Kirándulás a Malom Udvarba
Szeptember elején az ötödik és hatodik osztályos gyerekek 
időutazásban vehettek részt, bepillantást kaphattak egy 252 
éves malom működésébe. Ehhez a fantasztikus kiránduláshoz 
Bérre utaztunk, hogy a Malom Udvarban megnézhessük ho-
gyan is őrölték, szitálták elődeink mindennapi kenyerükhöz a 
búzát. A lisztből aztán a szorgos gyermekkezek tésztát gyúr-
tak, dagasztottak, hogy aztán finom pizzát süthessenek belőle 
a megfáradt és nagyon éhes vándorok számára. Belefért még 
a napba egy gyalogtúra a Szent Anna forráshoz és egy kis lu-
bickolás is.
Tartalmas és emlékezetes napot töltöttünk együtt és minden 
tanévkezdéshez ilyet kívánunk magunknak és mindenkinek!

Széchenyi túra
Szeptember 2-án felkerekedett a Széchenyi István Általános 
Iskola apraja-nagyja és elindult meghódítani a környékbeli 
dombokat. A felső tagozatos diákok a 10 km-es távot tették 
meg és dacára a tűző napsütésnek, vidáman érkeztek meg az 
iskolához.

Elevenek az Elevenparkban
Idén is érdemes jól tanulnia mindenkinek, mert a jeles osz-
tályzatok nem csak az új e-naplóban gyűlnek, hanem Gulyás 
Zoli bácsi DÖK-ös (a Diákönkormányzat vezetője) füzetében 
is. Minden olyan gyerek, aki legalább 100 ötöst összegyűjt a 
tanév folyamán, jutalomból részt vehet egy egész napos kirán-
duláson. 
Erre a kirándulásra szeptember 8-án 42 nagyon boldog gyerek 
készülhetett, majd a helyszínen kacaghatott, sportolhatott.

A Zene Világnapja
Dalra fakadt a felső tagozat szeptember 28-án a zene világnap-
ja alkalmából Horányi Edina néni vezetésével és hangszeres 
kíséretével. Az október 1-én ünneplendő jeles esemény miatt 
idén minden osztály, vagy évfolyam együtt készült egy-egy 
dalcsokorral, amit aztán előadott a többi osztály számára.  

Széchenyi nap
Szeptember 21-én összegyűlt az iskola minden kicsi és nagy 
tanulója, hogy méltó képpen ünnepelhessük meg együtt isko-
lánk névadóját, Széchenyi Istvánt és felavathassuk azt a mintegy 
háromosztálynyi elsőst, akik már izgatottan várták ezt a napot.
Széchenyi István, a legnagyobb magyar 225 éve született, mely-
nek kapcsán a felsősök segítségével verssel, prózával és tánccal 
elevenítettük fel a nevéhez fűződő jelentős eseményeket.
Iskolánk elsősei pedig kiállhattak a többi diáktársuk elé és el-
mondhatták az ünnepélyes fogadalom szövegét és mindenki 
megkapta a saját iskolai jelvényét, melyet büszkén viselhet 
majd a következő nyolc évben az iskolai ünnepségeken.
 Ezúton is gratulálunk nekik és kívánjuk, hogy érezzék nagyon 
jól magukat iskolánkban és tanuljanak sokat az intézmény fa-
lai között!
A nap további részében a felső tagozatosok Széchenyivel kap-
csolatos vetélkedőkön, ügyességi-, és logikai feladatokon mér-
hették össze tudásukat, rátermettségüket.

Restás Andrea magyar szakos tanár

Széchenyi-nap, elsősök avatása
Szeptember 21-én igazi Széchenyissé avatták az „öreg” diákok 
az idei tanévben az iskolánkban kezdő új tanulókat.
Az 5.c osztály diákjainak névadónk érdemeit felsorakoztató 
színvonalas műsorszáma után a 8. osztályos fiúk tolmácsolá-
sában hangzott el néhány híres Széchenyi mondás.
Névadónk méltatása után Gánicz Roxána 8.a osztályos tanuló 
tollából származó versből megtudhattuk „ Milyen Széchenyis-
nek lenni?”.
Jelképes, táncos virágátadás után a Kisvirág tánccsoport tagjai 
kaput képeztek, melyen nyolcadikos vezetéssel sétáltak át az új 
diákok a fogadalomtétel helyszínére.
Az eskü szövegétől visszhangzott a terem majd az izgatott „gó-
lyák” megkapták iskolánk jelképét a Széchenyi kitűzőt.
Iskolánk igazgatójának köszöntésével zárult a nívós avató ün-
nepély.

Adomány a Széchenyi István Általános Iskolánknak

A Szent Anna templom vezetője Frajna András esperes 
plébános kerek 100.000 forintot adományozott a Széchenyi 
István Általános Iskola és A.M.I. - nak. Az összeg felhaszná-
lásával kapcsolatban annyi kérése volt a plébános úrnak, hogy 
ebből a pénzből valamilyen formában minden iskolánkban 
tanuló gyermek részesüljön. Igazgatónk, Nagy László össze-
hívta a tantestületet egy „ötletbörzére”, melynek témája az volt, 
hogy miként tudnánk a legjobban felhasználni az adományt. 

Hosszas tanácskozás és mérlegelés után a tantestület egyhangú 
döntést hozott, miszerint az iskolánkban működő tanulószo-
bák és napközis csoportok szabadidős tevékenységéhez szük-
séges eszközöket frissítenénk fel. Így tudna minden gyermek a 
leginkább részesülni az adományból.
Minden napközis -és tanuló csoport számára vennénk játéko-
kat, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, igényeiket és nem 
utolsó sorban, érdeklődési körüket. Ennek megvalósulása fo-
lyamatosan zajlik.A nagylelkű adományt ezúton is köszönjük 
szépen.
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Blackout az 1.c-ben

 Évek óta probléma az iskola 2. emeletén a tantermekben ter-
jengő hőség a kánikulai napokon. Legfőképp a tanév utolsó 
2 hete és az idei majd’ egy hónap nagyon megviselt bennün-
ket. Nemcsak a testünket teszi próbára, hanem a mindennapi 
munkánkra is rányomja bélyegét a meleg. Szó szerint folyik 
rólunk a víz, koncentrálni sem tudunk a feladatainkra. 
Szülői közösségem látva szenvedésünket és érezve a terem po-
koli melegét, úgy döntött, lép ez ügyben. 
Már napok óta ún. blackout függöny díszíti az 1.c osztályter-
mének ablakait. A függöny finom textil szövet, szerkezetében 
fekete fonalak vannak, így teljesen kizárja a fényt és eredmé-
nyesen gátolja az ablakokon beáradó sugárzó hő terjedését a 
helyiségben. A teremben most elviselhető a hőmérséklet, érde-
mi munkát is tudunk végezni végre!
Hálás köszönetemet szeretném kifejezni az 1.c osztályba járó 
tanulók szüleinek, hogy összedobták a nem kevés összeget, so-
kat segítve nekünk ezzel.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm.

Fazekasné Rácz Gabriella, az 1.c osztályfőnöke
 

Őszi papírgyűjtés

Idén az iskola szeptember 30-án és október 1-én rendezte meg 
a tanév első papírgyűjtését. E két nap alatt nagyon sok papír 
gyűlt össze, hála a szorgalmas diákoknak és szüleiknek. Kö-
szönjük nekik a segítséget és a részvételt. Izgatottan várjuk a 
verseny eredményét.

Napközis főzőtábor Mogyoródon 
az őszi és téli szünetben.

12 éves kortól nemcsak lányoknak.
19.000Ft/hét. Érd: tel 20/339-6400,

 email:campus601@gmail.com
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O V I   H Í R A D Ó
Meseliget óvoda

Szeptember 1-én óvodánkban is megkezdődött a 2016/2017-
es nevelési év. 
A Halacska és Pillangó csoportba új óvó nénik érkeztek. Eme-
se és Edit néninek jó munkát kívánunk!
A Pillangó csoportba megérkeztek az iskolába ment nagycso-
portosok helyére a kicsik. Az első napokban a Bölcsődéből 
érkeztek a gyerekek, akik hamar megszokták az óvodai életet. 
A második, harmadik héten és még most is folyamatosan ér-
keznek a családokból az apróságok. Kis pityergés után minden 
kisgyermek felfedezi új környezetét és Márti néni, Edit néni, 
Gabi néni és Ági néni mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a beilleszkedés zökkenőmentes legyen.
A Maci csoportba járó gyerekek az idén kis és középső cso-
portosok lettek fele-fele arányban. A csoport létszáma három 
fővel gyarapodott, így a létszámunk 24 fő lett.
Halacska csoportosaink az idén középsősök lettek, hozzájuk 
is érkeztek új gyerekek, akik hamar beilleszkedtek a csoport 
életébe és nagyon jól érzik magukat.
Katica csoportosaink nagycsoportosok, szeptembertől az is-
kolára készülnek. A logopédus és gyógypedagógus felmérte a 
gyermekek képességeit, ahol elmaradást tapasztaltak, elkezd-
ték a fejlesztéseket, hogy iskolakezdésre minden kisgyermek 
azonos eséllyel indulhasson az iskolába.

Az ősz jegyében szüretelni voltak egy közeli szőlőben. A le-
szüretelt szőlővel visszatértek az óvodába, ahol másnap hozzá-

láttak a rengeteg szőlő feldolgozásához. Apró kezek munkál-
kodtak, nagy lelkesedéssel szemezgették, mosták és préselték 
a mustot. Megvendégelték a Halacska, Maci és Pillangó cso-
portosokat, így ők is megkóstolták a finom szőlőlét. A szüret 
szervezéséért, és lebonyolításáért köszönet Ferenczi Dávid és 
Rajka Emese anyukájának!

Szeptember 22-én óvodánkban társadalmi munkát szervez-
tünk. A tavasszal festésre kötelezett játékainkat újítottuk fel a 
szülők segítségével. Olyan hatékonyak voltunk, hogy a 18 órai 
tervezett befejezéshez képest már 15 órára készen voltunk az 
összes játék lecsiszolásával, festésével. Még azokat a játékokat, 
fa eszközöket is lefestettük, amelyeket nem is terveztünk, de 
úgy ítéltük meg, hogy szükséges egy új réteg festékkel óvni az 
időjárás viszontagságaitól. Köszönjük minden résztvevő szülő 
és óvodai dolgozó aktív és hatékony segítségét!

Október 1-én tartottuk óvodánk 11. születésnapját. A ren-
dezvényt hagyományosan a Mosolybirodalom Alapítvány se-
gítségével szerveztük. Köszönjük a légvárat, az arcfestést és a 
pónicikliket. A gyerekek jól szórakoztak, reméljük mindenki 
nagyon jól érezte magát. Köszönet az óvodai dolgozóknak a 
kézműves tevékenységek lebonyolításáért! A közös éneklés és 
a torta elfogyasztása után még maradt egy kis idő a játékra. 
Boldog születésnapot Meseliget Óvoda!

Szivárvány óvoda
A nyári szünet után a kiscsoportosok szülői értekezletével in-
dult az új nevelési év.
Szeptember első felében mindhárom csoportban lezajlottak 
a szülői értekezletek. Az iskolába készülő gyerekek szüleinek 
bemutatta az iskolát az igazgató úr és bemutatkoztak a leendő 
elsős tanító nénik is.
A kiscsoportos gyerekek beszoktatása folyamatosan zajlik. A 
szép őszi időjárást kihasználva nagy sétákat teszünk az óvoda 
környékén.
Az évszak színeibe öltözött az óvoda is. A csoportszobák, a 
folyosó dekorálásával otthonosabbá tettük környezetünket.
Szeptember 28-29-én társadalmi munkát tartottunk. Le-
csiszoltuk és befestettük az udvari fajátékokat. Több szülő te-
vékenyen segített, munkájukat nagyon szépen köszönjük!
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„Kórházvonattal a Don-kanyarban”
Rendhagyó módon egy vándorkiállítás bemutatásával 
kezdte a 2016/17-es évad kiállításainak sorát a Forrás 
Művelődési Ház. A tárlat Reményi József főhadnagy fo-
tográfiáiból készült, amelyet leányi bocsátanak a közönség 
számára megtekintésre, szerte az országban. Nagy öröm és 
megtiszteltetés, hogy Kerepesen is fogadhattuk ezt a mél-
tán híres és nagyon egyedi, ismereteket, érzelmeket, em-
lékeket, fájdalmakat hordozó kiállítást. Reményi József 17 
alkalommal járta meg kórházvonattal a keleti frontot. Út-
jai során naplót vezetett és ezernél is több képet készített, 
amelyek hiánytalanul fennmaradtak és most itt is látható 
belőle egy nagyon komoly válogatás. Reményi Mária, a 
főhadnagy leánya megnyitó beszédében elmondta, hogy a 
tárlat szellemiségében nem a borzalmakat, hanem az em-
bert szeretné bemutatni. Embert az embertelenségben. A 
hétköznapok kicsi csodáit és örömeit, humorát, csalódását 
és fájdalmát egyaránt. A több, mint 4000 km hosszú vonat-
út, a több száz segítő, beteg, orvos, pap, civil lakosság kény-
szerű együttlétéből fakadó pillanatok megörökítése igazi 
élmény a mai ember számára. Bemutat egy olyan világot, 
amely nem a nagyon távoli történelem, hanem a ma élő 
generációk emlékezetében is még jelen lévő emlék. 
Ez a tárlat bejárta az ország számos nagyvárosát, kulturá-
lis és egészségügyi intézményét, Kerepesen azonban külö-
nösebb volt a megnyitó, mert Reményi József főhadnagy 
egyik leszármazottja, a Gödöllőn élő Reményi Anna opera-
énekes is közreműködött dalaival az eseményen.
A fotorgáfiák  október 28-ig megtekinthetőek a Forrás Mű-
velődési Házban.

Hívjuk és várjuk Önöket!
H.Zs.Cs.
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Tisztelet és köszönet az IDŐSEKNEK!
Negyed évszázada, 1991-ben nyilvání-
totta az ENSZ közgyűlése október 1-jét 
az Idősek Világnapjává.
Több olyan emléknapot jeleznek a 
kalendáriumok, amelyeknek az év vala-
mennyi napján a legeslegnagyobb figyel-
met kéne szenteljük, az anyák napja és a 
gyermeknap mellett pont ilyen az idő-
sek napja is. Szükséges és talán elég is, 
ha családi körben figyelünk egymásra, 
törődésünket, gondoskodásunkat és sze-
retetünket kifejezzük, de nagyon fontos, 
hogy egy település is jelét adja annak, 
hogy mindaz, ami a jelenben érték, mű-
ködik és van, az mindazoknak a dolgos 
kezeknek köszönhető, akik a város 65 év 
feletti lakosságába tartoznak.
Sokadik alkalommal adta jelét Kerepes 
Város Önkormányzata annak, hogy ok-
tóber első hétvégéjén egy estét a város 
időseiért és időseivel igyekszik emléke-
zetessé tenni.
Ebben az évben kivételesen szeptember 
utolsó napjára esett az Idősek Napjának 
megünneplése Kerepesen, amelyre névre 
szólóan értesített ki minden 65 év feletti 
lakost a Művelődési Ház csapata, vala-
mint igyekeztek egy olyan műsort ösz-
szeállítani, amely méltó, emlékezetes és 

kedves lehetett a meghívottak számára.  
A közönséget Franka Tibor polgármes-
ter köszöntötte, majd az önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának tag-
ja, Mayer Endre Gyuláné intézett vidám 
szavakat a jelenlévőkhöz. A legkisebbek 
is köszöntötték a nagyszüleik, dédszü-
leik generációját. Szántó Zsombor egy 
szép verssel, Nagy Patrik és Pádár Kris-
tóf trombitaszóval, valamint Botrágyiné 
Virágh Orsolya tanárnő növendékei, a 
kerepesi fuvolazenekar tagjai, gyönyörű 
műsorral készültek. Idén két kiváló mű-
vész, Vásári Mónika és Bardóczy Attila 
szórakoztatta a jelenlévőket, magyar slá-
gereket, operett- és musical részleteket 
adtak elő.
Kiváló műsorukat követően, helyi szo-
kásokhoz híven a meghívottak egy ked-
ves vendéglátásban részesültek, ami ez 
alkalommal Franka Tibor polgármester 
személyes felajánlásával valósulhatott 
meg. Minden évben segíti a Művelődési 
Ház munkáját az Idősek Napjának lebo-
nyolításában is a Kerepesi Művelődési 
Kör. Ők heti rendszerességgel a itt tart-
ják összejöveteleiket, szívesen segítenek 
és tevékenyen jelen vannak, ahol precíz, 
dolgos munkatársakra van szükség a 

városi rendezvényeken. A rendezvényre 
külön buszjárat indult, majd a program 
végén, a megszokott útvonalon a vissza-
úton is elvitte az utasokat.
Köszönjük a Széchenyi István Általános 
Iskola felajánlását, hogy minden évben 
helyet kap ez a rendezvény, hiszen a nagy 
számú közönség miatt csak a tornaterem 
lehet ennek a programnak a helyszíne.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani 
a Hajnalka Virág és Ajándék üzlet tu-
lajdonosának és munkatársainak, hogy 
idén is, mint az elmúlt években, gyö-
nyörű virág-dekorációval tették széppé, 
hangulatossá ezt a rendezvényt. 

Köszönet mindazoknak, akik elfogadták 
a meghívást és eljöttek. 
Legyen természetes családi körben és 
a települési közösségek minden egysé-
gében, csoportjában egymás tisztelete, 
segítése, támogatása. Ha ezzel a 2016-os 
Idősek Világnapja alkalmából rendezett 
eseménnyel jó példával járt elő Kerepes 
Város Önkormányzata és a Forrás Mű-
velődési Ház, akkor nem volt hiábavaló 
az előttünk járó nemzedékek fáradozása, 
példamutatása. 

H. Zs. Cs.

Az Aradi Vértanúk Napja
Október hatodikán az esős idő miatt a Forrás Művelődési 
Házban tartottuk az Aradi Vértanúk emlékünnepségét. Fran-
ka Tibor megnyitóbeszédében azt kívánta, hogy Magyaror-
szág a jövőben is olyan hősöket állítson ki, mint akikre most 
emlékszünk. Ünnepi beszédében Nagy László önkormányzati 
képviselő és iskolánk igazgatója felelevenítette a vértanúk és 

Gróf Batthyány Lajos emlékét. Üdítő színfolt volt, hogy a már 
több városi ünnepségen szerepet vállaló tanulók után most a 
tanárok készültek ünnepi előadással. A méltóságteljes műsort 
Lencse Balázs lélekemelő fohásza követte. Az ünnepség alatt 
kisütött a nap, így Farkas Domonkos invitálására az ünnepség 
a Hősök Emlékművénél, koszorúzással zárult.
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ÉLETÜNK RITMUSA
- itthon, Kerepesen -

A világ, melyben élünk, látszólag a feje 
tetejére állt, és félő, hogy a tradicionális 
szabályok szerinti erkölcsi rend önmagától 
nem is áll helyre. Vélhetően a jövő nem-
zedékeinek is sok bajuk lesz vele. Életünk 
hagyományokra hangolt ritmusa ugyanis 
akadozik. Ebben a vonatkozásban ez az ősi 
ritmus tulajdonképpen egyféle megszokott 
rendet jelent a világ bonyolult szerkezeté-
ben, - amennyiben jól működik. A ben-
nünket körülvevő társadalomban kialakult 
értékrend is nagyban befolyásolja saját 
életünk ritmusát, miközben a ránk zúduló 
információözön jóvoltából saját világunk 
határa kitágult. Akit érdekelnek a világ ese-
ményei, azok szinte mindenről tudomást 
szerezhetnek, legyen az egy árvíz Indiában, 
vagy éppen egy botrányos, idő előtt bezárt 
testületi ülés Kerepesen. Immár a nagyvi-
lág háttérzaját adó, idegesen toporzékoló, 
romlott lelkű patások uralta európai és 
hazai médiumok mellett vannak olyan, 
fáradhatatlannak tűnő lakótársaink, akik 
itthon is igyekeznek fenntartani a feszültsé-
get. Teszik ezt úgy, mintha választás lenne 

jövő héten, és velük együtt mi is izgatottak 
lennénk. Úgy vélem, ha valaki a mondani-
valójának stílusában túlmegy egy bizonyos 
határon, akkor közölnivalójának igazság-
tartalma degradálódik, és már csak hamis 
hangként zavar bele sietős életünk ritmu-
sába. Nevezetteknek nem szabadna elfe-
ledniük, hogy életvitelünk egyénre szabott 
sajátosságait nagyban befolyásolja a társa-
dalmi elvárások által gerjesztett megfelelési 
kényszer is, amelynek bizonyos mértékű 
elfogadása adja a békés egymás mellett élés 
alapját. Eközben önálló értékrendünket 
nem feladva, valamilyen saját életritmus 
kialakítása is célszerű, ami nem könnyű, 
hiszen például a média túlzott hatásai, vagy 
egyéb külső ártalom ellen is védekeznünk 
kell, hogy személyiségünk önállóságát 
megőrizni tudjuk. Ide tartozik még, hogy 
aki az általam is választott kerepesi 

Természetesen nemcsak személyünk, 
hanem hazánk is sok támadásnak van ki-
téve. Van olyan nemzetközi, romlott lelkű 
liberális, akinek tevékenysége valamilyen 
titokzatos kíváncsisággal övezett illúziót 

kelt. - Pedig nem annyira bonyolult fi-
gura. Arról lehet felismerni a hasonlóan 
visszataszító társai közül, hogy gyanús, 
népvándorláspárti szervezeteket pénzelve, 
folyamatosan hazánk ellen ténykedik. Ide-
je lenne innen is kitiltani.  Eközben bízva 
abban, hogy utána a kerítésen nem ugrik 
át. Itt jut eszembe, hogy jómagam évente 
legalább harminc alkalommal lépem át 
az államhatárt, de még egyszer sem jutott 
eszembe egy hegyeshalmi búzamezőn át-
surranni, esetleg az éj leple alatt átúszni az 
Ipolyt, vagy a Dunát. Végül itt is meg kell 
jegyeznem, hogy aki a hazámat támadja, 
az engem is támad. Ez is motiválta a fenti 
gondolatokat.

Miközben ezeket a sorokat írom, a növé-
nyek lassan megadják magukat a könyörte-
len évszakváltás előtt. Pörög a sárga falevél 
a levegőben, akár a végzet örvényébe szé-
dült lélek. Rázza a bokrokat a szél, és ide-
ges fények táncolnak az aszfalton. A sötét 
zugokban az árnyak már csak arra várnak, 
hogy lemenjen a nap. 

Kovács Ferenc

A lakosság nem dőlt be a zavarkeltők kezdeményezésének!
Gombkötő Róbert képviselő és társai népszavazást terveztek kiíratni Kerepesen a nem létező szemétkezelő beruházás 
ellen. Most derült, ki, hogy a baloldali és liberális csoport nem tudta összegyűjteni a kiíráshoz szükséges számú aláírást. 
Mit tud erről Polgármester Úr?
Először is megköszönöm a felelősen gondolkodó kerepesieknek, 
hogy nem ültek fel a zavartkeltő aláírás-kérőknek. Szemétégető 
mű nem épül, nincs is rá lehetőség, akkor ugyan miért tiltakoznak 
egyesek, s igyekeznek felhergelni a lakosságot is. Az aláírásgyűj-
tésnek semmi értelme, valószínűleg nem is ezért kezdeményezték, 
hanem politikai tőkét akartak kovácsolni belőle. Most be kellett 
látniuk, hogy a kerepesiek nem vevők erre. A kérdőíven az állt, 
hogy „Akarja-e Ön, hogy Kerepes város területén hulladékkeze-
lő létesítését a képviselő-testület a helyi építési szabályzatban tiltsa 
meg?” 
Kerepesen nem épülhet a jelzett területen semmiféle ipari üzem, 
mivel a hatóságok nem járultak hozzá az átminősítéshez. Emiatt 
teljesen felesleges a hisztéria keltés. Az aláírást kezdeményezőknek 
nem Kerepes fejlődése a cél, hanem a fejlődés megtorpedózása, a 
saját politikai céljaiknak megfelelően. Szerencsére most is kiderült, 
hogy kevesen vannak, a kerepesiek nagy többsége pedig gondol-
kodik, s visszautasította az aláírást, bizonyára felismerték, hogy ez 
átverés lenne. 
Másrészt ismert az a kormányzati szándék, ami szerint állami kéz-
ben kívánják megoldani az országban a hulladékkezelést, a legmo-
dernebb, legbiztonságosabb módon és olyan módon, amelynek 
eredményeként újrahasznosítható anyag és energia nyerhető. Egy 
ilyen beruházás létesítése nagyságrendileg 30 milliárd forintba ke-
rül. Ezek a beruházások, ahol megvalósulnak, évente várhatóan 
200 millió Ft-os iparűzési adóbefizetést jelentenek az adott tele-
pülésnek. 
Kerepesen – amióta én vagyok a polgármester – nem vezettünk 
be semmiféle helyi adót, (telekadó, építményadó, garázsadó, stb.) 
Egyedül a kommunális adó létezik nálunk, ami portánként évi 
18.000 Ft, azaz egy családnak havonta mindössze 1500 Ft-ot jelent. 
Nem hiszem, hogy akad a környéken még egy ilyen adóparadi-
csom. Polgármesterként engem kizárólag az érdekel, hogy minél 
jobb körülményeket tudjak kialakítani az itt lakók számára. Azon-
ban csak addig akarok polgármester lenni, amíg nem kell adót ki-

vetnünk. Adót kivetni ugyanis bármelyik önkormányzat tud, az 
a legkönnyebb megoldás. Mi, képviselő társaimmal másképpen 
gondolkodunk. 
Nézzük a szemét kérdést. Mindnyájan vásárolunk, és mindent 
csomagolva vehetünk meg, csak az árucikkek csomagolása meny-
nyi hulladékot termel. Mit tegyünk vele? A legtermészetesebb 
megoldás, hogy ártalmatlanítjuk, amit lehet, újrahasznosítunk, 
amiből lehet, energiát termelünk. Ki lehet a legmegbízhatóbb be-
ruházó? Természetesen az állam, a mindenkori állam, a pártállá-
sától függetlenül. Egy ilyen beruházás Kerepes számára stratégiai 
megoldást jelenthetne. Nagyon sok település kapna rajta, ha egy 
ilyen beruházás az ölükbe hullana, ami évi 200 millió Ft bevételt 
jelentene számukra. Ilyen erőművek működnek Európa és Ameri-
ka nagyvárosaiban, például Bécs belvárosában, s senkinek nem jut 
ott eszébe tiltakozni ellene. Hulladék van és folyamatosan termelő-
dik, ésszerű, hogy hasznosítani kell, és miért ne mi gyarapodjunk 
általa. Ráadásul olyan messze került volna a létesítmény a lakott te-
rülettől, az M31 mellé, hogy a településről nem is lett volna látható. 
A védelmi beruházások természetesen részesei egy állami beruhá-
zásnak, a legszigorúbb nemzetközi szabványok szerint. Pakson ki 
fél? Bécsben ki fél? 
Most azonban nincs lehetőség nálunk ilyen beruházásra, és a vizs-
gálat Kerepesnek nem került egy fillérjébe sem, a költséget a jelent-
kező cég vállalta magára.
Kerülhetne arra a területre napelem park, logisztika központ, stb., 
de az ország fejlődése, a kormányzati intézkedések határozzák 
meg a lehetőségeket. Én szívesen lobbizok bármilyen megoldásért 
Kerepes fejlődése érdekében, azért, hogy továbbra se kelljen adót 
kivetnünk az itt lakókra. 
Érthetetlen, hogy mégis akadnak olyanok, akiknek ez az igyekezet 
és a fejlődés nem teszik, akadékoskodnak, feszültséget szítanak. 
Kérem, hogy továbbra se dőljünk be nekik.

Az interjút Magyar János készítette 
Franka Tibor polgármester úrral.
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BikeSafe bűnmegelőzési program, azaz mentsd a bringádat!
Bikesafe elnevezéssel országos online kerékpár nyilvántartási rendszer indult. Az új 
típusú, kerékpár-regisztrációs bűnmegelőzési program célja a kerékpárlopások meg-
előzése egy központi nyilvántartáson keresztül. 

A rendőrség a www.bikesafe.hu weboldalon ingyen regisztrálja a kerékpárokat, ahol 
megfelelő adatbiztonság mellett a járművek egyedi jellemzőit is tárolják. A regiszt-
rált kerékpárokhoz egy matrica jár, amely lógó azt jelzi, hogy az adatbázis rend-
szerben szerepel a kétkerekű. Ha interneten regisztrálsz, úgy regisztrációs díjat kell 
fizetned, a regisztráló személyének banki azonosítása miatt. 

Regisztráld kerékpárodat ingyen a Gödöllői Rendőrkapitányságon minden pénte-
ken 12.30-13.30 között! 

Kapcsolattartó: Bíró Andrea r.szds. 06-28-524-600/7241 mellék

Tisztelt Olvasók!

Sajnos a Kistarcsa 
Rendőrőrs régi címe 

került beírásra, 
a hibáért elnézést kérek.

Az új  Rendőrőrs címe: 
Kistarcsa

Deák Ferenc utca 3/A.

Ne dőljenek be a csalóknak!
Az elmúlt időszakban  megszaporodtak az úgyne-
vezett „telefonos csalások”. Az ismeretlen számról 
telefonáló csaló valamely mobilszolgáltató nevé-
ben hívja a későbbi áldozatokat, értesíti őket arról, 
hogy nagyobb összeget nyertek. Azonban akkor jut a 
„nyertes” a pénzhez, ha a csaló által megjelölt mobil 
telefonszámra pénzt tölt fel.

• Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem rendez 
ilyen nyereményjátékokat, akcióik a szolgálatása-
ikkal összefüggő kedvezményekkel kapcsolatosak.

• A hivatalos szerencsejáték szervező cégek sem hir-
detnek mobiltelefonos, pénzfeltöltős nyeremény-
játékokat.

• Ne adják meg ismeretlen telefonálóknak szemé-
lyes, illetve banki adataikat, ne utaljanak, ne tölt-
senek fel pénzt ismeretlen által megjelölt telefon-
számokra.

• Amennyiben ilyen hívást kapnak, kérjék meg a hí-
vót, hogy később hívja vissza Önöket, addig a mo-
bilszolgáltatók ingyenes ügyfélszolgálati számán 
ellenőrizzék le, hogy esetleg van-e ilyen akció az 
adott szolgáltatónál. Valószínűleg nem lesz vissza-
hívás!

• Mindenképpen jegyezzék fel a csaló hívó által 
használt és a feltöltésre megjelölt telefonszámokat, 
mellyel segítik a rendőrség felderítő munkáját.

Gödöllői Rendőrkapitányság

A Liberty Media lesz a Forma-1 többségi tulajdonosa, 
a médiacég 8,5 milliárd dollárért vásárolja fel a világ-
bajnokságot működtető cégtől a szükséges részvénye-
ket. Bernie Ecclestone további három évig irányíthatja 
majd a száguldó cirkuszt.
A BBC beszámolója szerint a Forma-1 kereskedelmi 
jogait birtokló Bernie Ecclestone arról állapodott meg 
a vevőkkel, hogy a következő három évben még ma-
radna a sportágban, amelyet már negyven éve irányít 
– derül ki az MTI beszámolójából. A megállapodást 
a sportág irányító testületének jövő keddi ülésén még 
jóvá kell hagynia. A Forma-1 igazgatótanácsa várható-
an szeptember 13-án tartja következő ülését.
A BBC tájékoztatása szerint Bernie Ecclestone lenne 
a következő években is a Forma-1 vezérigazgatója, 
azonban a sorozatot működtető cég elnökévé a 21st 
Century Fox alelnökét, Chase Carey-t neveznék ki.



„Orvosolja” a nagy ütemkülönbséget a kormány

Kompenzációt kap Pest megye!
A Pest megyei fejlesztésekre 80 milliárd forintot bizto-
sít a kormány 2018-ig.

Átírta a kormány a Pest megyei fejlesztések ütemezését, 
így lehetőséget kapott arra a nemzetgazdasági tárca, hogy 
immár 2018-ig teljes mértékben elossza a 80 milliárdos 
keretet.
A június 13-án kelt 1295/2016-os kormányhatározat töb-
bek között azt rögzítette, hogy a következő időszaki éves 
költségvetési törvényekben a Pest megyei fejlesztések feje-
zetre mennyi költségvetési forrást kell biztosítania a Nem-
zetgazdasági Minisztériumnak. Eszerint idén 2 milliárdos, 
jövőre 14 milliárd forintos, 2018-2021 között pedig évente 
16 milliárd forintos büdzséforrást kell arra a célra szánni 
(összesen 80 milliárdot), hogy a 2014-2020-as uniós cik-
lusban korlátozott EU-forrásokat kapó Pest megyei térsé-
get, annak cégeit és intézményeit kompenzálja a kormány.
Ennek a menetrendnek a lefektetése amellett történt, hogy 
akkoriban és azóta is azt jelzi a kormány, hogy a 2014-
2020-as időszakra járó EU-támogatások döntő többségé-
ről szülessen meg a támogatói döntés 2018-ig, a kifizeté-
sük nagy része pedig történjen meg 2019-ig.
Ehhez képest tehát jókora lemaradást mutatott volna an-
nak a 80 milliárdnyi hazai forrásnak a kifizetési üteme-
zése, amelyet éppen az alacsony EU-támogatások miatti 
kompenzációként fizetnek ki. Ezt az ütemkülönbséget írta 
viszont át a múlt pénteki frissebb, 1517/2016-os számú 
kormányhatározat. Amint az alábbi táblázatban bemutat-
juk: már idén 5 milliárd forintig vállalhat kötelezettséget 
az NGM a Pest megyei fejlesztésekre, majd jövőre továb-
bi 25 milliárd forintnyit, 2018-ban pedig akár további 50 
milliárd forintnyit is, és így 2018 végére elfogyhat a 80 
milliárdos keret.
Átlépheti felfelé az éves korlátokat az NGM
A fenti frissebb kormányhatározat azt jelenti, hogy a 2017-
es költségvetési törvény Pest megyei fejlesztések címsorá-
ban már rögzített 14 milliárd forintos kötelezettségvállalá-
si felső korlátot egészen 25 milliárdig átlépheti a mostani 
felhatalmazással az NGM, 2018-ban pedig a 16 milliárdos 
plafon helyett akár 50 milliárd forintnyi új kötelezettség-
vállalást is tehet.
Érdemes megjegyezni, hogy a közép-magyarországi régió-

nak szánt uniós 
gazdaságfejlesz-
tési források, 
azaz a VEKOP 
kb. 290 milli-
árd forintjának 
koordinálása az 
NGM-hez tar-
tozik, így a friss 
kormányhatá-
rozatban logi-
kus megoldás, 
hogy ennek a 
tárcának az illetékességét jelölte ki a kormány a Pest me-
gyének szánt 80 milliárd forintos kompenzációs keret ko-
ordinálására is.
Éppen ezek miatt az NGM-hez fordultunk a friss kor-
mányhatározat tartalmának értelmezése érdekében és 
Rákossy Balázs, a tárca európai uniós források felhaszná-
lásáért felelős államtitkára az alábbiakat rögzítette a Port-
folio-nak:
A Kormány mostani döntésével felhatalmazást adott arra, 
hogy a 80 Mrd Ft-os “kompenzációs” keret terhére a nem-
zetgazdasági miniszter az éves költségvetési törvényekben 
szereplő (kifizetési) előirányzatokat meghaladó mérték-
ben vállaljon kötelezettséget. Amennyiben az NGM él a 
felhatalmazással, és a megengedett maximális kötelezett-
ségvállalási keretet teljesen kihasználja 2016-2018 között, 
akkor akár a teljes, 80 Mrd Ft-os keretre kötelezettséget 
vállalhat a 2018. évvel bezárólag. Hangsúlyozni kell azon-
ban, hogy ez a felhatalmazás csak lehetőség: az NGM 
szükség szerint, a Pest megyei kompenzációs program 
előrehaladásának ütemében - a program keretében finan-
szírozandó fejlesztések és meghirdetett felhívások függvé-
nyében - fog dönteni arról, hogy milyen mértékben kíván 
élni ezzel a lehetőséggel.

Pályázni kell a keretre!
Az utóbbi mondat kapcsán fontos tudni, hogy a friss kor-
mányhatározat azt is rögzíti: “alapvetően pályázati úton, 
kivételesen indokolt esetben egyedi döntés alapján” lehet 
kiosztani a 60%-ban gazdaságfejlesztési célokra szánt 80 
milliárd forintos kompenzációs keretet. Ezzel összefüg-
gésben a kormányhatározat azt is előírja, hogy “minden 
egyes pályázati kiírás vonatkozásában önálló felhívás-elő-
készítő munkacsoportot”, illetve “a pályázati döntések vo-
natkozásában, valamint az egyedi támogatási kérelmek 
esetében konstrukciónként döntés-előkészítő bizottságot” 
kell létrehozni a meghatározott feltételek mentén.
Mindez tehát a gyakorlatban azt jelenti, hogy Orbán 
Viktor kormányfő stratégiai együttműködési megállapo-
dást fog kötni a Kormány nevében a Pest Megyei Önkor-
mányzattal a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030 és a Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 című anyagok megvalósításához nyújtandó 
forrásokról. Ebben rögzítik majd a nyári kormányhatá-
rozattal összhangban lévő fejlesztési célokat is és ezekre 
kaphatják majd meg pályázati úton a támogatásokat a Pest 
megyei cégek, illetve az intézmények a fenti éves kötele-
zettségvállalási korlátok mellett.


