Önkormányzati
hírek
Korlátozások
nehézgépjárművek számára
Az önkormányzati képviselő-testület a nehézgépjárművek behajtását korlátozta a faluban. A rendelet lényege, hogy a település
belterületi útjaira csak előzetes engedéllyel
hajthatnak be a 12,5 tonna feletti összsúlyú
járművek. A pénzbe kerülő engedélyt csak
indokolt esetben adják ki. A befolyt díjakat
elkülönülten kezelik, és az önkormányzati
utak karbantartására fordítják.
A tinnyei lakóhellyel, illetve székhel�lyel rendelkező vállalkozók, akik nehézgépjárművel rendelkeznek, ingyen hajthatnak be, de engedélyt nekik is kötelező
igényelniük.

Elkészült a képviselő-testület
munkaterve
Az önkormányzati képviselők elfogadták
ez évi munkatervüket. Idén már több ülést
tartottak, lapunk megjelenését követően a
következő időpontokban lesznek testületi
ülések:
–– Május 15. Napirenden: költségvetési
módosítás, útkarbantartási program felülvizsgálata, helyi építési szabályzat és
településszerkezeti terv felülvizsgálata.
–– Június 19. A napirend nem ismert.
–– Július 17. Napirenden: tájékoztató az
önkormányzati gazdálkodás első félévi
helyzetéről, az agusztus 20-i ünnepség
előkészítése.
–– Augusztusban nyári szünet lesz, nem
ülésezik a testület.
–– Szeptember 18. Napirenden: tájékoztató az óvoda nevelési év kezdéséről
és az előző nevelési év tapasztalatairól,

beszámoló az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének féléves teljesítéséről,
döntés a Bursa Hungarica pályázatról.
–– Október. Napirenden: Belső ellenőr beszámolója.
–– November 15. Napirenden: szervezési
és működési szabályzat felülvizsgálata, gazdasági program, közös hivatal
megállapodás felülvizsgálata, hatályos
rendeletek felülvizsgálata, tájékoztató a
településfejlesztés távlati terveiről.
–– December 13. Napirenden: a képviselő-testület 2020. évi munkaterve, a 2020.
évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előre nem tervezhető sürgős ügyekben a
képviselő-testület rendkívüli üléseket tarthat. Az önkormányzati képviselő-testület
ülései nyilvánosak, azok bárki számára
látogathatók. Az üléseket a polgármesteri
hivatal tanácstermében tartják, délután 15
órától. A képviselő-testület 2019. május
15-én közmeghallgatást tart 18 órától a
Kossuth Lajos Művelődési Házban.

Testületi ülések az interneten
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
(BÖT) lehetőséget biztosított Tinnye Község számára, hogy az önkormányzati képviselő-testület ülésein, fél éven keresztül
ingyen kipróbálhasson egy testületi ülést
támogató elektronikai rendszert. A berendezés áprilistól lehetővé teszi, hogy az
ülések kép és hanganyaga az üléssel egy
időben követhető legyen az interneten.

is megfeleljenek. Krix Lajos polgármester
tájékoztatása szerint az önkormányzati hivatal a törvényes határidők lerövidítésével
intézi az építésekkel kapcsolatos ügyeket.

Határozat az M100-as útról
Tinnye Község Önkormányzati Képviselő-testülete négy pontból álló határozatot
hozott az M100-as autóút környezetvédelmi hatástanulmány tervfázisában foglaltak
támogatásáról. A testület úgy döntött, hogy
a következő kiegészítésekkel támogatja a
terveket:
1. Az M100-as autóúttal azonos időben
épüljön meg a Tinnye központi falurészét
északról elkerülő M100-as, 102-es, és
1133-as számú utat összekötő I. szakasz, 1.
nyomvonalú szakasza.
2. Az 1. pontban megépülő elkerülő út tervező általi, 2019. 03. 14-i kiegészítésben
tervezett három helyen biztosítani kell a
mezőgazdasági vagy egyéb járművek és
gyalogosforgalom számára a szintbeli áthaladási lehetőséget.
3. Az 1. pontban megépülő elkerülő út tervező általi, 2019. 03. 14-i kiegészítésben
tervezett süllyesztett pálya vezetését úgy
kell megoldani, hogy az útpálya szintje és
a két oldalt kialakítandó földgát közti magasság 5 méter legyen.
4. Úgy a 102-es számú útra, mint az
1133-as számú útra 7,5 t összsúly feletti
járművek behajtását meg kell tiltani.

Új főépítészt neveztek ki
Ebben az évben már Papp Zoltán Tamás
látja el a falu főépítészi feladatait. Tin�nyén az utóbbi időben jelentősen megnőtt
az új telektulajdonosok és építeni szándékozók száma, így fontos, hogy az építtetők folyamatosan tudjanak konzultálni a
szakemberrel, hogy az új építmények a településarculati kézikönyvben előírtaknak

Tinnyei polgárok tiltakoztak az elviselhetetlen mértékű
járműforgalom miatt (Cikkünk a 2. oldalon.)

TILTAKOZÓ CIVILEK

Demonstráció Tinnyén
A tinnyei polgárok megelégelték, hogy a községen átzúduló, egyre elviselhetetlenebb forgalom csökkentésére évtizedek óta nem került sor. Repedeznek a házak falai, a vitrinekben csörögnek a porcelánok, erős a járművek okozta zaj, és
komoly nehézséget okoz gyalogosan átkelni az úton.
Török Éva félpályás útlezárást szervezett,
amelyen a falu sok elhivatott polgára vett
részt, hiszen két napon keresztül folyamatosan kellett biztosítani az útlezáráshoz
a járműveket és a személyes jelenlétet.
A rendőrség komoly erőkkel biztosította a
demonstrációt.
A tüntetők az M100-as út mielőbbi
megépítését és ezzel együtt a Tinnyét elkerülő út létesítését szorgalmazták.
A rendőri jelenlét már Piliscsabán kezdődött, így csodák csodájára a Piliscsabát
Tinnyével összekötő úton egyetlen kamion sem közlekedett, pedig normál esetben
óránként minimum 6-8 nehézgépjármű
hajt be az útra a tilalom ellenére.
A tinnyei demonstráció rendben lezajlott. Hogy lesz-e eredménye, azt nem
lehet tudni, de az mindenképpen pozitív
fejlemény, hogy Tinnye polgárai hallatták
hangjukat, megtették, amit egy állampolgár megtehet jogainak érvényesítése érdekében.

A demonstráció
hivatalos közleménye
A Zsámbéki-medence nyugati peremén
lévő települések közel két évtizede küzdenek az évről évre nagy ütemben növekvő
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átmenő forgalommal, amely napjainkra
már szinte elviselhetetlen méreteket öltött.
Tinnye község helyzete az egyik legnehezebb a térség települései között, hiszen
a 10-es számú főútról két irányból is, Pilisjászfalu felől a 102-es sz. és Piliscsaba
felől a 1133-as sz. út a falu központjába
vezeti a forgalmat Perbál és Úny irányába, és onnan vissza. Számokban kifejezve
ez a forgalom 11 000 egységjármű/nap,
amelynek legalább 25%-a nehézgépjármű,
kamion.
A főút burkolata tönkrement, több ponton nem fér el a kétirányú forgalom, nincs
vízelvezető árok, hiányos a gyalogosokat
védő járda, nincs áthaladást biztosító átkelő, a házak és az út között a távolság néhol
kevesebb, mint 5 méter. Mindezek ellenére
a járművek a megengedett 40 km/h sebességnél jóval nagyobb tempóval száguldanak át a falun.
Az itt élők abban bíztak, hogy az évek
óta ígért M100-as, és a hozzá tartozó csomópontok, elkerülő utak végre megvalósulnak, és a falu belső részein élők is nyugodtabb életet élhetnek.
Ez most veszélybe került, mert a közelmúltban a falu külső szélein, új parcellázású lakóparkokban élők egy kis csoportja
– a nyilvánosság előtt azt a látszatot keltve,
hogy Tinnye nevében nyilatkozik – állítja,
hogy a tervezett elkerülő út káros, felesle-

ges, és nem oldja meg a falu problémáját,
kétségbe vonják a NIF Zrt. által megbízott
tervezőiroda szakmaiságát, hozzáértését,
és határozottan ellenzik a falut elkerülő
utat, pedig az a házaiktól 200-500 m távolságra, 5 méterre a földbe süllyesztve
épülne meg.
*
Ezért mi, a mindennapi óriási forgalom
elszenvedői 2019. 04. 10-én és 11-én forgalomlassító félpályás útlezárást tartunk
a 102-es számú főúton, mert szeretnénk
a nyilvánosság előtt megfogalmazni véleményünket, és részvételünkkel nyomatékosítani, hogy támogatjuk az M100-as
gyorsforgalmi út, és Tinnyét elkerülő út
mielőbbi megvalósítását.
Azonban addig is kérjük, a Magyar
Közút vizsgálja felül a teherfuvarozóknak
kiadott behajtási engedélyeket, folyamatosan és teljes hosszában újítsa fel az úttestet, finanszírozzon meg a falu helyett egy
sebességmérővel felszerelt lámpás gyalogátkelőt. A rendőrség felé pedig indítványozzuk, hogy gyakrabban ellenőrizzék a
sebesség betartását.
Bízva az akció sikerességében, az éppen akkor arra közlekedőktől a kellemetlenségekért elnézést kérünk.
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Elkészült a költségvetés
Egy település életében a legfontosabb mozzanat az éves
költségvetés elkészítése. Ebből derül ki, hogy az adott évben,
miként működik a falu, az intézmények, hogy mekkora forrás
áll rendelkezésre felújításokra, beruházásokra, mennyi pénz
jut szociális támogatásokra, kultúrára. Krix Lajos polgármestert kérdeztük a részletekről.
A polgármester elmondta, hogy Tinnye Község kicsivel több mint
265 millió forinttal gazdálkodhat. Ez az összeg kicsivel kevesebb
mint az elmúlt évek költségvetésének főösszege. Ennek egyik oka,
hogy a háziorvosi praxis tavaly ősszel önállóvá vált, és az egészségügyi alapellátásra járó állami normatíva már nem az önkormányzathoz érkezik, hanem a praxis tulajdonosához. A kisebb főösszegű költségvetés másik oka, hogy az önkormányzatnak van néhány függőben
lévő vis maior pályázata, amelynek elbírálása még folyamatban van.
Ha kedvező lesz a döntés, akkor ezekkel az összegekkel módosítani
fogják a költségvetést. A későbbiekben benyújtandó pályázatok hasonlóképpen módosíthatják évközben a költségvetést – tudtuk meg
Krix Lajostól.
A 2019-es állami normatívák hasonlóak, mint az előző évben voltak, csakúgy, mint a helyi adóbevételek nagyságrendje. Ebben az évben Tinnyén változatlan marad az önkormányzat által kivetett adók
mértéke, adóemelést nem terveztek – hangsúlyozta a polgármester.
Idén tovább folytatódik az önkormányzati telkek értékesítése, öt
belterületi, közművesített, építési telek eladását tervezi a képviselő-testület. Az eladás szempontjából szerencsés, hogy a tinnyei telkek értéke a megnövekedett érdeklődés miatt emelkedett. Az eladott
ingatlanok jelentős részben a fejlesztések fedezetéül szolgálnak.
Tinnye és Jászfalu képviselői a költségvetés kapcsán, a könyvvizsgálói jelentés alapján, megállapodtak abban, hogy a székhelytelepülés, a több mint 20 millió forintos adósságát rendezi Tinnye felé.
Az önkormányzat számláján 39,4 millió forint volt 2019. január
elsején. Ez az összeg elegendő ahhoz, hogy biztosítsa a település gazdálkodásának likviditását. Az önkormányzat rendelkezik annyi saját
erőforrással, hogy az év közben kiírt pályázatokhoz rendelkezésre
álljon a szükséges összeg – állapította meg a polgármester.
Krix Lajos annak a reményének adott hangot, hogy idén talán
lesz olyan pályázat, amely támogatná az orvosi rendelő és a védőnői
szolgálat épületének felújítását. Szintén előnyös lenne, ha belterületi
utak felújítására tudna az önkormányzat pályázni. Azt már most lehet tudni, hogy művelődési házak felújítására lesz központi pályázat,
méghozzá önrész nélkül. Tinnye pályázni fog, és remélhetőleg a falu
számára sikeres lesz az elbírálás.
A polgármester arról is tájékoztatást adott, hogy az önkormányzati képviselő-testület különösen figyel arra, hogy a különböző településrészek mindegyike a fejlesztések részese legyen. Így a Király-völgy közvilágításának korszerűsítésére is sor kerül ebben az
évben, csakúgy, mint útjavításokra, esetleg pályázati források felhasználásával útépítés is lehetővé válik a völgyekben.
Gyakorta érkezik a polgármesterhez olyan lakossági vélemény,
hogy egy-egy településrész lakosai azt mondják, hogy nekik csak az
út és a közvilágítás fontos. Mindez természetesen az önkormányzatnak is fontos, mint számos más kötelezettség is. A településnek biztosítania kell a jogszabályok által előírt törvényes kötelezettségeit,
és ez mind pénzbe kerül. Például az óvoda működtetéséhez évente
60 millió forint szükséges. De fenn kell tartani az önkormányzati
hivatalt, fizetni kell az alkalmazottak bérét, és még jó néhány feladatot szükséges ellátni, amelyek a falu költségvetését terhelik. Így
az önkormányzat nem teheti meg, hogy csak egy vagy két feladatot
emeljen ki a többi közül, mások terhére.
Kleer László
2019. április
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LAKOSSÁGI FÓRUM

Nem lesz az M100-as út mellett iparterület
Tinnye Község Önkormányzata lakossági fórumot tartott „Tinnye Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról” címmel. Az esemény egyben a partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet előzetes tájékoztatója is volt. A művelődési házban tartott rendezvényen sokan részt vettek. Az átlagember sokáig elmerenghet, hogy
a cím vajon mit jelenthet. Papp Zoltán Tamás főépítésznek és Czene Éva tervezőnek jutott a feladat, hogy felvilágosítsa erről a jelenlévőket. A fórum második felében Krix Lajos polgármester a települést érintő híreket, információkat osztott meg a hallgatósággal.

Krix Lajos polgármester rövid bevezetőjében ismertette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően felül kell vizsgálni a
település építési szabályzatát, a szabályozási tervet és a település szerkezeti tervet.
A felülvizsgálat során változtatások lehetségesek a korábbiakhoz képest, és ezekhez
várják a lakosság javaslatait.
A polgármester arról is beszélt, hogy
Tinnye lakossága örvendetesen növekszik,
a lélekszám elérte az 1803 főt. A népességszám hatvan fővel meghaladja Pilisjászfalu lakosainak számát.
Papp Zoltán Tamás főépítész elmondta,
hogy az új egyszerűsített építésengedélyezési forma veszélyeket rejt a településképre. Az építkezés megkezdése előtt kötelező
igénybe venni a főépítésszel folytatott településképi szakmai konzultációt. A jelenleg
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folyó építési szabályzatok felülvizsgálatát
az teszi szükségessé, hogy az utóbbi időben több idevonatkozó jogszabály megváltozott. Tinnyén jelenleg 280 olyan telek
van, amelyeken elvileg bármikor elindulhat az építkezés.
A lakossági észrevételek és javaslatok
alakíthatják a tervezési programot, amen�nyiben azokat az önkormányzati képviselő-testület is jóváhagyja. A térségben
Tinnyén a legolcsóbbak az építési telkek,
ezért különös kell vigyázni arra, nehogy
bódévárosra ébredjen a falu – hívta fel a
figyelmet a főépítész.
Czene Éva tervező kifejtette, hogy
Tinnyének egy 2000-ben elfogadott szabályozási terve van, ez alapján dolgozik
az építéshatóság. Szükségessé vált a közel
húszéves szabályok aktualizálása. A terve-

ző javaslatokat kért többek között a terület
felhasználási arányokra. A régebbi telekalakítások és utcanyitások egy része problémákat rejt, amelyek áttekintése folyamatban van – adott tájékoztatást a tervező.
Egy lakossági felvetés kapcsán Krix
Lajos polgármester megemlítette, hogy
Tinnye önkormányzata nem rendelkezik
iparterületnek kijelölhető ingatlantulajdonnal. A terveken bejelölt gazdasági tevékenységre alkalmas területek magántulajdonban vannak. Az önkormányzatnak
nem célja, hogy az M100-as út mentén
gazdasági, kereskedelmi területek alakuljanak ki. Czene Éva ehhez hozzáfűzte,
hogy a gyorsforgalmi út koncepciójával ez
összeegyeztethetetlen lenne, mert annak
nem iparterületek kiszolgálása a célja, nem
is alkalmas arra, mert a feladata a gyors
2019. április

VÁLLALKOZÁS
közlekedés elősegítése. A főépítész azt is
hozzátette, hogy az ipari területek infrastruktúrájának kiépítése egyébként is irreálisan nagy költségbe kerülne.
A polgármester arról is beszélt, fontosnak tartja, hogy meghatározzák a rekreációs területeken milyen profilú vállalkozások, szolgáltatások kaphatnak lehetőséget.
A lakosság április 30-ig nyújthat be
írásban javaslatokat, észrevételeket az önkormányzathoz.
A fórum további részében Krix Lajos
polgármester tájékoztatta a hallgatóságot
az önkormányzat aktuális ügyeiről. Elsőként a lakosság figyelmébe ajánlotta az
önkormányzati honlapot (tinnye.hu), hogy
a falubeliek lehetőleg onnan szerezzenek
információkat, mert a közösségi oldalakon
sok a félrevezető hír és az ezekből levont
következtetések nem valószerűek.
A polgármester arról is beszélt, hogy
civil szervezetnek csak a törvényesen bejegyzett szervezetek tekinthetők. Azokat
a lakossági társulásokat, amelyek nem bejegyzettek, pontosan annyi jog illeti meg,
mint bármelyik tinnyei polgárt. Ötévenként
választhatnak önkormányzati képviselőt
és polgármestert, véleményt mondhatnak,
kérdéseikkel megkereshetik képviselőiket vagy a polgármestert, részt vehetnek a
nyilvános fórumokon, azokon észrevételeket és javaslatokat tehetnek. A bejegyzett
civil szervezeteknek be kell jelentkezniük
az önkormányzatnál, ha partnerségi megállapodást szeretnének kötni. Meg kell jelölniük, hogy mely területen szeretnének az
önkormányzattal együttműködni.
Krix Lajos legvégül sokak számára
meglepő információkat közölt a Tinnye
és Jászfalu közötti feszültségről és annak
okáról. A könyvvizsgálói jelentés feltárta,
hogy Jászfalu több mint 20 millió forinttal
tartozik Tinnyének. A falunak ezt érvényesítenie kell, de a probléma az, hogy Jászfalunak ennél jóval nagyobb anyagi gondjai
vannak. A legcélszerűbb az lenne, ha Jászfalu adósságrendezési eljárást indíttatna
önmaga ellen. Ha ezt nem teszik, akkor
Tinnye kénytelen lesz lépni, hogy megkaphassa a neki járó összeget. Ez év őszéig
kellene ezt a függő ügyet rendezni. Tinnye
gazdálkodása jelenleg konszolidált, a település az elszámolási kötelezettségeinek
mindenkor időben eleget tesz.
Jászfalu gazdálkodási problémái miatt
előnyösebb lenne mindkét községnek, ha
Tinnye lenne a székhelytelepülés. Erről
javaslat született, és ha mindkét képviselő-testület megszavazza, akkor rövid időn
belül Tinnye lehet a székhelytelepülés, és
akkor ide érkeznek majd az állami normatívák.
Kleer
2019. április

Egy tipikus iparos
Itt a tavasz, és ennek egyik biztos jele, hogy az utakra kirajzottak a motorosok.
Két keréken utazni sokak számára a szabadság szimbóluma. De ez az életérzés
csak akkor lehet felhőtlen, ha a szerkezet megbízhatóan működik. Erről gondoskodik a tinnyei Hoffmann Csaba, akinek műhelye diszkréten megbújik a
Honfoglalás utcában.

Csupán a kerítésen látható tábla tudatja a
motorosokkal, hogy jó helyen járnak, ha
javítani kell a „vasat”. Hoffmann Csaba
tipikus kisvállalkozó, több nagy cégnél
gyakorolta szakmáját, majd három évvel
ezelőtt önállósította magát, és saját műhelyt nyitott. Egyedül dolgozik, egyelőre
nem is szeretne alkalmazottat foglalkoztatni, mert az azt jelentené, hogy valaki másnak a munkája miatt is felelősséget kellene
vállalnia. A motorkerékpárok szerelésénél
kiemelten nagy a felelősség, hiszen, ha itt
valami trehányság történik, akkor annak
komoly következményei lehetnek, súlyosabbak, mint egy autónál, ahol a karosszéria valamennyire védi a járműben ülőket.
Régebben autószerelők bütykölgették
a motorkerékpárokat, napjainkban ez már

külön szakma. Csaba a korábbi munkahelyein gyakorlatot szerzett a motorkerékpár
építésben, a tuningolásban és még sok
minden másban, amire támaszkodhat önálló iparosként.
Reklámozásra nem költ, szájról-szájra
terjed a híre, így is van elegendő munkája,
csak télen kevesebb a kuncsaft, de ez ebben
a műfajban nem meglepő. Főként négyütemű nagy motorokat javít, nem ritka vendég
műhelyében az ezer köbcentiméternél is
nagyobb hengerűrtartalmú szerkezet. Beszélgetésünkkor egy 1800 köbcentiméteres amerikai Victory is javításra állt sorba a
szintén nem kicsi BMW-k, Harley-Davidsonok és Japán kétkerekűek között.
Csabának jelenleg nincs motorkerékpárja, a házában található a motorja, tégla
formájában – mondja ironikusan. Persze
azért valamennyit motorozik, mert a megjavított járgányokat ki kell próbálni.
Hoffmann Csaba a későbbiekben fejleszteni szeretné a családi háza alagsorában lévő műhelyét, és az is megfordult a
fejében, hogy esetleg egy iparterületen bérel megfelelő helyiséget.

A falu mindenese
Tóvári Tibor tősgyökeres tinnyei, sokan ismerik a faluban, és alig tud végigmenni a település utcáin anélkül,
hogy meg ne szólítanák. Ha valakinek gondja van egy útra behajló faággal, akkor rögtön Tibi jut eszébe,
hogy megkérje, vágja le.

Korábban egy műanyag újrahasznosító
cégnél dolgozott, mint raktári targoncás.
Tizenkilenc évig dolgozott ott, mígnem
két évvel ezelőtt a tinnyei önkormányzati
hivatalban helyezkedett el. Tibinek többféle rakodó- és munkagép kezelésére van
engedélye, ő vezeti a falu kisteherautóját
is. Falugondnokként számos feladatot
lát el, kollégájával, Naszvadi Tamással

együtt. Többek között rendben tartja a
község közterületeit, lenyírja ezeken a
területeken a füvet, legallyazza a fákat,
alkalmanként kihordja a szociális tüzelőt,
intézi az anyagbeszerzést, karbantartja
az önkormányzati intézmények épületeit.
Idén a rezsicsökkentés kapcsán járó tűzifát
hordta ki az igényjogosultaknak. Az önkormányzatnak csupán annyi lett volna a
kötelezettsége, hogy egy fatelepen lekösse
a szükséges famennyiséget, és mindenkinek magának kellett volna a szállításról
gondoskodnia. Tinnyén azonban ennél
jobb volt a helyzet, mert a hasított tűzifát
az önkormányzat saját költségén a községbe szállíttatta, majd a jogosultak részére
kiszállította. Tibinek és munkatársának ez
sok munkát jelentett, de megérte, mert sokan örömmel várták a szállítmányt, noha
olyan is akadt, aki kevesellte. A mennyiség azonban központilag volt szabályozva,
arról nem helyben döntöttek. Összesen 78
helyre hordták ki a tűzifát, körülbelül két
hét alatt.
-er.
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Homokszobor fesztivál Tinnyén

Monostori Ferenc homokszobrász újabb
tervét valósítja meg a teniszpályán és a focipálya melletti, immár törzshelyén.
A szobrászművész hét híres magyar költőt
mintáz meg: Petőfi Sándort, József Attilát,
Ady Endrét, Weöres Sándort, Pilinszky Jánost, Radnóti Miklóst és Nagy Lászlót. De
még az is lehet, hogy egy kortárs magyar
költővel bővül a megformázottak köre –
tudtuk meg a művésztől.
Ady Endre homokszobra kerül a focipálya mellé, hogy ezzel is hangsúlyt kapjon az idei Ady Endre emlékév.

Kötelező
eboltás

Az összevezetéses éves kötelező veszettség elleni eboltás az önkormányzatoknál megszűnik. Dr. Harmat Attila
jogosult állatorvos az oltást a tartási
helyeken végzi el. Az oltás díja 2700 Ft
+ féreghajtó tabletta 150 Ft/kg. Helyben
történő oltás esetén a kiszállás költségét
a díj tartalmazza.
Bejelentkezés, időpont egyeztetés:
Dr. Harmat Attila állatorvos.
Telefon:
+36-26-331-115
+36-70-231-0010
6 | Tinnyei Hírek

A szobrász lapunkat arról tájékoztatta,
hogy a teniszpályán nemcsak a hat költő
homokszobra lesz látható, hanem az 1848as szabadságharcra emlékező kompozíció
is, amelynek elkészítésében spanyol, orosz
és ukrán szobrászok is közreműködnek.
A projektet támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a helyet a teniszpálya tulajdonosa biztosítja.
Egy-egy szobor elkészítése általában
egy hetet vesz igénybe. József Attila és Petőfi Sándor szobra már elkészült. A fesztivál várhatóan június végén nyílik meg.
-ee-

Nőnapi
ünnepség
Tinnyén
A Nemzetközi Nőnap tiszteletére az önkormányzat ünnepséget rendezett a tin�nyei hölgyek számára a Kossuth Lajos
Művelődési Házban.
Krix Lajos polgármester rövid ünnepi beszédben köszöntötte a faluban
élő és dolgozó nőket. A polgármester elmondta, hogy az 1857. március 8-i New
Yorkban tartott textilipari munkásasszonyok tüntetésére emlékezve ünnepeljük
a nőnapot. Az első, politikai tartalmát
jórészt elveszített Nemzetközi Nőnapot
1911-ben tartották és azóta ajándékozós
tiszteletadássá szelídült. Az ünnepnek
jelentős a szimbolikus szerepe a női
psziché és öntudat megerősítésében –
állapította meg a polgármester.
Krix Lajos külön köszöntötte Kovács Lajosné óvónőt, aki negyven évi
munka után ment nyugdíjba, Maródi
Lajosnét, aki nyugdíjba vonulása előtt
évtizedekig dolgozott a tinnyei óvodában, és Tóth Attilánét, aki a közelmúltban távozott az óvodai közösségből.
A köszöntő után ünnepi műsorral
kedveskedtek a szépszámú női közönségnek.

Szemétszedési
akciók
A Budapestet övező agglomeráció egyik
sajátos problémája, hogy sokan a közterületeken szabadulnak meg a szemetüktől.
A „műfajnak” többféle formája ismert,
leggyakrabban személyautóval érkeznek
jótét lelkek, és a legkülönbözőbb hulladékot tartalmazó zsákjaikat diszkréten
elhelyezik a zöldövezetben. Mások menetközben, nemes egyszerűséggel kihajítják
autójuk ablakán az üres palackokat, papír
zsebkendőt, és még ki tudja mi mindent.
Gyakran természetvédelmi területen landolnak a feleslegessé vált holmik, TV
készülékek, régi mosógép, autógumi, kifeküdt matrac és más természetidegen tárgyak.
Kialakulóban van egy sajátos társadalmi munkamegosztás, egyesek úton-útfélen
szemetelnek, mások pedig társadalmi munkában, gumikesztyűben zsákokba gyűjtik a

szemetet. Érthetetlen, hogy miért nem a
kukába teszik, vagy ha már autóba ültek
a cuccal, akkor miért nem viszik el egy
hulladékudvarba vagy szelektívhulladék
gyűjtő helyre. „Sok van, mi csodálatos, De
az embernél nincs semmi csodálatosabb”
(Szophoklész, Antigoné).
Tinnyén hulladékgyűjtést szervezett
az önkormányzat március 23-án, amelynek során sok zsák szemetet gyűjtöttek
össze. A sikeres akciót a művelődési ház
udvarán közös ebéddel ünnepelték meg.
A Mediterrán-völgyiek szintén szerveztek
szemétszedést, a faluba vezető, mindenki
által használt közút mentén és a településrész belső területein is összegyűjtötték az
eldobált hulladékot.
Fotó: Huszár Anna
2019. április

INFORMÁCIÓK

Közérdekű információk
Háziorvos
Dr. Répási Ildikó
Rendelő:
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Telefon: (30) 231-6859
Időpontkérés: (26) 335-080
Rendelési idő:
–– hétfő: 12.00–16.00
–– kedd: 8.00–9.00 (sürgősségi betegellátás), 9.30–12.00 (egészséges gyermekrendelés a védőnőnél)
–– szerda: 8.00–12.00
–– csütörtök: 13.00–17.00
–– péntek: 8.00–11.00

Nyitva tartás:
–– hétfő: 12.00–18.00
–– kedd: 8.00–17.00
–– szerda: 8.00–17.00
–– csütörtök: 8.00–18.00
–– péntek: 8.00–14.00

Körzeti megbízott rendőr
Heller Tamás rendőr főtörzszászlós
Telefon: (20) 489-6711

Közterület-felügyelet
Hadnagy Árpád
Telefon: (20) 528-6900

Orvosi ügyelet

Falugazdász

Munkanapokon 16 órától 8 óráig, valamint
munkaszüneti és ünnepnapokon a zsámbéki sürgősségi betegellátó központban
(2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 110.)
Telefon: (23) 342-035

Vincze Gábor
Telefon: (20) 222-7230

Orvosi szakrendelő
Pilisvörösvár Önkormányzat Szakorvosi
Rendelőintézet (2085 Pilisvörösvár, Fő u.
130/a)
Központi telefonszámok: (26) 330-422,
(26) 330-027, (26) 330-303, (26) 530-249,
(26) 530-248

Fogorvosi sürgősségi ellátás
Piliscsabai orvosi rendelő (2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky út 43.)
Telefon: (26) 375-290

Védőnői szolgálat
Helyettes védőnő 2018. február 1-től:
Fáklya Renáta
Tanácsadás: 2086 Tinnye, Jászfalusi út 5.
Időpont: csütörtök, 12.00–16.00
Telefon: (30) 371-4612
Dr. Répási Ildikó tanácsadása: kedd, 9.30–
11.30

Gyógyszertár
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Telefon: (26) 335-109

Pilisjászfalui Közös
Önkormányzati Hivatal Tinnyei
Kirendeltség
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
Telefon: (26) 335-076
E-mail: hivatal@tinnye.hu

Pilisjászfalui Közös
Önkormányzati Hivatal
jegyzője
Dr. Imre Gábor
Telefon: (26) 335-076
E-mail: jegyzo@tinnye.hu
A jegyző félfogadási rendje a Tinnyei Kirendeltségen: hétfői napokon 9 órától 12
óráig, előzetes telefonos bejelentkezés
alapján. Bejelentkezés Németh Nikolettnél
a (26) 335-076-os telefonszámon.
Mobiltelefonos elérhetőség: (70) 374-0250

Tinnye Község
Önkormányzata
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
Krix Lajos polgármester,
e-mail: polgarmester@tinnye.hu
Időpont-egyeztetés: Németh Nikolett, (26)
335-076, hivatal@tinnye.hu
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Biztonság
két keréken
Megérkezett a tavasz, vele együtt
a jó idő, így egyre többen veszik
elő kerékpárjaikat vagy a rollert, és
munkába, iskolába vagy hétvégi kirándulásra indulnak.
A kerékpár közlekedési eszköz. Ez azt
jelenti, hogy a járművekre vonatkozó
közlekedési szabályokat be kell tartani.
A roller nem számít közlekedési eszköznek, ettől függetlenül használatuk szintén
óvatosságot és nagy körültekintést igényel, hogy ne történjen baleset.
A közlekedési szabályok betartásának fontossága mellett nem árt tudni,
hogy miképpen előzhetők meg a kerékpár, illetve rollerlopások.

Két perc is elegendő
a tolvajnak
–– Kerékpárját, rollerét soha ne hagyja
őrizetlenül! A tolvajnak két perc is elegendő!
–– Ha kerékpárját az utcán leállítja, mindig tegyen rá lakatot, biztonsági láncot! A kerékpárzár minősége álljon
arányban a kerékpár árával. A lábbal
hajtható rollerek nagy előnye, hogy
könnyen összecsukhatók, így bárhova
be lehet vinni azokat.
–– Keressen forgalmas helyet, ahol nagy
a gyalogos forgalom, mert a nagy tömeg elriaszthatja a tolvajt!
–– Lehetőség szerint a kerékpár vázrészét
zárja oda valamilyen nehezen mozdítható tárgyhoz!
–– Ismerje a kerékpár alvázszámát, egyedi azonosító jeleit, mert esetleges lopás
esetén ezzel segítheti a nyomozást!
A lábbal hajtható rollerre valamilyen
titkos jelet rakhat, így eltulajdonítása
esetén – ha még viszont látja bármikor
– könnyebben felismerheti.
–– Nagyobb értéket képviselnek az elektromos rollerek, amiket elsősorban a
gyorsabb városi közlekedés érdekében
vásárolnak. Nincs szükség motorkerékpár vezetői engedélyhez sem, 14
éves kor felett, bukósisakban bárki
használhatja. Ugyan ez is összecsukható, azonban a súlya miatt nem lehet
„csak úgy” felkapni és bevinni bárhová. Ezért érkezés után gondoskodni
kell a biztonságos parkolásról, tárolásról!
Ha mégis baj történik, hívja az ingyenes rendőrségi segélyhívó számokat:
107, 112
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Levélben sürgetik a polgármesterek
az M10-es elkerülő út megépítését
A 10-es úton naponta 23 000 jármű halad keresztül, és ez 50-60 százalékkal növekedhet a szakemberek szerint. A
Budapestet elkerülő körgyűrű tulajdonképpen már működik, a járművek részben a 10-es úton keresztül, majd kis
falvak, eredetileg szekerek közlekedésére kialakított útjain át, az M1-es és az M7-es autópályák irányába haladnak.
A pilisi települések polgármestereit tömörítő Pilisi KÖTET egyesület levelet írt
dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért
felelős államtitkárnak, amelyben leírják
kéréseiket:
–– Megismételve a 10-es számú főút mentén fekvő települések polgármestereiként dr. Homolya Róbert közlekedésért
felelős államtitkár úrhoz 2017. március
8-án beterjesztett kérelmünket, ismételten kérjük az M10-es út előkészítésének,
tervezésének és engedélyeztetésének felgyorsítását annak érdekében, hogy ez az
út minél előbb megépülhessen.
–– Ugyancsak megismételjük azt a kérésünket, hogy az M0-s északi szektor 11.
sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszának
projektjén belül készüljön egy olyan tanulmány, amely azt vizsgálja, hogy az
M0-s északi szektor 11. sz. főút–10. sz.
főút közötti szakaszának megépítése milyen hatással lesz a Pilisi-medence és a
Zsámbéki-medence településeire, és ez a
tanulmány adjon megoldásokat az M0-s
északi szektor 11. sz. főút–10. sz. főút közötti szakaszának megépítéséből fakadó
hatások csökkentésére.
–– Ugyancsak kérjük, hogy az M100-as
projekt keretében vizsgálják meg, hogy
annak megépítése milyen hatással lesz
a 10-es út menti települések életére, és
a projekt keretében készüljenek tervek az
M100-as út megépítéséből fakadó hatások csökkentésére.
–– Kérjük, hogy a tanulmányok alapján
szükségesnek bizonyuló beavatkozások,
beruházások még az M100-as út és az
M0-s északi szektor 11. sz. főút–10. sz.
főút közötti szakaszának megépülése
előtt vagy azokkal egy időben készüljenek el.
–– Kérjük, hogy egy tanulmányban vizsgálják meg az M10-es út és az M100-as út
összekötésének lehetséges alternatíváit
is.
–– Kérjük az M10-et érintő minden ügyben
a rendszeres egyeztetés, konzultáció lehetőségét annak érdekében, hogy mint
az érintett települések polgármesterei,
segíteni tudjuk a tervezés folyamatát és
a legjobb döntések meghozatalát.
Dr. Mosóczi László államtitkár válaszolt a
polgármesterek levelére, amelynek rövid
lényege, hogy a térség útjainak fejlesztéséről szóló kormányhatározatban nem
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szerepel az M10-es autóút megépítése. Az
államtitkár arról is írt, hogy a kormány
„időről időre” átvizsgálja a projektek előrehaladását, és szükség esetén intézkedik
azok módosításáról. Dr. Mosóczi László
hasznosnak tartja és támogatja a polgármesterek által kért konzultációkat.
Az államtitkár válaszát internetes közösségi oldalakon egyesek biztató jelként
értelmezik, mások udvarias hárításnak vélik, és persze olvashatók ezeknél jóval sarkosabb megfogalmazások is.
A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVÖ) petíciót állított össze, amelyben felhívják a figyelmet a térség súlyos
közlekedési nehézségeire:
Tisztelt Államtitkár Úr!
Valószínűleg az Ön számára is ismeretes, hogy a Pilisi-medencét átszelő 10es számú országos főút forgalma kritikus
mértékű lett, elérte kapacitásának felső
korlátját. Több ezren késnek el nap mint
nap az iskolákból, a munkahelyekről.
A dugókban töltött felesleges idő emberi szempontból is hátrányos, de a környezetre is káros. A szakemberek szerint az
M0-s autóút északi szakaszának megépülése – míg az M0-s nyugat meg nem épül –
az egész térségben drasztikus forgalomnövekedést fog okozni, ami számítások szerint
a 10-es főút jelenlegi, már most is elviselhetetlen 23 000 autó/nap terhelés 50-60%os emelkedését is jelenti majd. Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy az M10-es
elkerülő út teljes, azaz Kesztölcig tartó

szakasza egy időben vagy azt megelőzve
épüljön meg a tervezett M100-as úttal és
az M0-s északi szektorával. Már most is elviselhetetlen a forgalom az érintett településeken élők számára. Ez életminőségünk,
egészségünk nagyfokú romlásához, előre
valószínűsíthető leépüléséhez, ingatlanjaink elértéktelenedéséhez vezet. Az M10-es
út létrejöttének hiánya a teljes térség ellehetetlenülését eredményezné! Mindezekre
tekintettel, nélkülözhetetlenül szükséges
ezen több évtizedes, kardinális probléma
fentiek szerinti megnyugtató rendezése, a
térség mintegy 60 ezer lakójának érdekében. Kérjük, fontolják meg egy csökkentett műszaki tartalmú (2x1 sávos) M10-es
lehetőségét, ami egyébként számításokkal
igazolt, hogy elegendő lenne. Ez bizonyára
előre mozdítaná a probléma megoldását.
Kérjük, tegyék lehetővé számunkra egy
személyes konzultáció lehetőségét, valamint induljon meg egy párbeszéd a témában. Kérésünk súlyát 9822 db összegyűjtött aláírással támasztjuk alá. Mellékeljük
az érintett települések polgármestereinek
támogató aláírását is.
Kérjük T. Államtitkár Úr segítő együttműködését a fenti probléma megoldásához.
A petíciót Tóth Péter közlekedésért
felelős helyettes államtitkár átvette, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban
2019. április 9-én. Az államtitkár azt ígérte, hogy a petíció tartalmát megvizsgálják
és válaszolnak rá.
K.L.
2019. április

