
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

M árciusi gondolatok

PETŐFI SÁNDOR:
15-d ik  M Á R C IU S , 1848

,,Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott,
Vedd föl ezt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

MIÉNK EZ AZ ÜNNEP!
Sokféleképp lehet ünnepelni: szónoklattal, katonai 

díszszemlével, utcabállal. Nálunk az ünnepet azok a pa
pírból készült nemzeti színű zászlócskák hirdetik, ame
lyek minden március 15-én megjelennek a Petőfi szob
rok előtt szerte e hazában.

És a kokárdák. Minden évben a szív fölött. Ma már a 
történelmi Magyarország városaiban, a magyarok lakta 
területeken is.

Kokárdát kitűzni, zászlókat elhelyezni mióta szokás? 
Egy biztos, nem hivatal és nem hatóság rendelte el.

Áz ünnep a nemzeté és a szokás törvénye erősebb, 
mint bármilyen nemes célú, törvényben megfogalmazott 
emlékezés rítusa.

Az emlékezés táplálék nélkül, a haza szeretetének új
ragondolása nélkül üres formalitássá válik.

Ma szabadon élünk. Mégis valahogy nehezebb a va
lónk. Ma magunk vagyunk magunk ellenségei? Talán 
nemcsak a nagybetűs HAZÁT kellene szeretnünk, hanem 
annak lakóit is, még akkor is, ha ...?

D in n y é s  L á s z ló

NEMZETI ÜNNEPI PROGRAM
M á r c iu s  14. (k e d d )
17.00 KESZTÜS FERENC festő-grafikusművész és

U. SZEGEDI ÁRPÁD festőművész kiállításának 
megnyitása a Helyőrségi és Városi Műv. Házban. 

GYERTYÁS FELVONULÁS ÉS KOSZORÚZÁS AZ EMLÉK
HELYEKEN
18.30 -  19.00 Gyülekezés a gimnázium udvarán

Koszorú elhelyezése a Petőfi szobornál.
19.00 -  19.45 Gyertyás felvonulás: emlékezés és koszorúzás a

48-as emlékműnél és Petőfi volt lakóházánál. 
19.45 -  20.30 Közös éneklés a múzeum előtt Szilágyi Ramóna 

és Jeney Judit közreműködésével.
A felvonulás útvonala: Gimnázium -  Kossuth L. utca -  Sza
badság tér -  Petőfi utca -  Petőfi Múzeum.
A felvonulás szervezői: a kollégium vezetője és diákjai, vala
mint az aszódi középiskolás tanulók.

M á r c iu s  15, (sz e r d a )
Ünnepi megemlékezés a Petőfi Múzeum előtt
8.30 -  9.00 Térzene (Közreműködik a Zeneiskola fiívószenekara)
9.00 EMLÉKEZŐ ÜNNEPI MŰSOR 

(Összeállította a 2. sz. Általános Iskola)
EGYÉB PROGRAMOK
9.00-tól MÁRCIUS 15. KUPA Légpuskalövö-verseny

a Helyőrségi és Városi Műv. Házban
10.00 -  12.00 AKADÁLYVERSENY a felső tagozatos

diákok és középiskolások részvételével. 
(Szervezők: kollégium)
ÚSZÓVERSENY a gimnázium uszodájában. 
(Vezetik: Sárdi Erzsébet, Nyíri Zsolt)

14.00 -  14.30 Kondor Melinda 2.a osztályos gimnáziumi
tanuló festmény-kiállításának megnyitója a 
kollégium dísztermében.

14.30 -  15.30 A kollégiumi zenekarok koncertje a dűszteremben.
15.30 -  17.00 Sakk-verseny a kollégiumban.
Folyamatosan: -  Büfé -  Pelőfis pólók árusítása (250 Ft-ért)
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ASZÓD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

1995. évi
KÖLTSÉGVETÉSE

Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság 
1995. évi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához 
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 1994. 
évi CIV. törvényt.

Fenti törvényben módosításra került az Államháztar
tási törvény önkormányzatokra vonatkozó néhány ren
delkezése is.

Az Államháztartási Törvény 71. (1) bek. foglalt ren
delkezés egyszeri jellegű feloldása kimondja, a költség- 
vetési törvény kihirdetését követő 60 napon belül kell 
benyújtania a polgármestereknek a képviselő-testület 
felé a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetési rende
lettervezetét.

Az 1995. évi gazdaságpolitikának a helyi önkormány
zatok pénzügyi szabályozására vonatkozó irányelvei az 
alábbiakat tartalmazzák:

Az államháztartás helyzete miatt az önkormányzatok
nak a többletkiadásaikra saját hatáskörükben kell a fe
dezetet megteremteni, így:

-  saját bevételek növelésére kell törekedniük, elsősor
ban a helyi adók adta lehetőségek kihasználásával,

-  felül kell vizsgálniuk az önként vállalt feladatok el
látását, esetlegesen egyes feladatok elhagyása szüksé
ges,

-  jobban kell élniük a racionális intézményi megoldá
sokkal, (kihasználatlan intézmények megszüntetése, 
összevonása) ki kell használniuk a társulások adta lehe
tőségeket.

A költségvetési törvény 77.§. alapján a helyi önkor
mányzat költségvetése az alábbi szerkezetben készül:

-  bevételek és kiadások címenként, valamint kiadási 
címeken belül:

-  személyi juttatások,
-  társadalombiztosítási járulék,
-  dologi kiadások,
-  pénzeszközátadás,
-  egyéb támogatás,
-  ellátottak pénzbeli juttatásai,
-  felhalmozási kiadások,
-  célfeladat előirányzata
-  beruházási, felújítási előirányzatok.
Aszód város 1995. évi költségvetési koncepcióját a régi 

képviselőtestület 13/1994.(XI.29.) ÖR. sz. rendeletével, 
majd az újonnan megalakult képviselő-testület 
1/1995.(1.11.) ŐR. sz. rendeletével, -  néhány módosítás
sal -  szintén elfogadta.

Az 1995. évi végleges költségvetési javaslat tervszámai 
a közalkalmazott és köztisztviselői bérfejlesztés összegé
vel: 8.154 eFt-tal változtak. Ezenfelül néhány szakfela
daton kisebb növekedés, illetve csökkenés okozott válto
zást. Összességében a tervkoncepcióhoz viszonyítva költ
ségvetési tervezetünk végszáma 8.276 eFt-tal növekedett.

B E V É T E L E K
Javasolt összes bevételi előirányzatunk: 
Állami támogatások összesen:
Normatív állami támogatás összege: 
Központi bérintézkedés kihatásai:

338.323 eFt 
167.964 eFt. 
133.358 eFt. 
34.606 eFt.

A különböző feladatokra adott normatív állami támo
gatások összege nem növekedett, hanem az 1993. évi 
szinten maradt. így az előző, 1994. évhez viszonyítva a 
normatív támogatás végösszege csak 919 eFt-tal nőtt, 
részben az állandó lakosok lélekszám növekedéséből, to
vábbá az intézmények kis mértékű létszámnövekedésé
ből adódóan.
Aszód állandó lakosainak száma: 5.609 fő.
Létszámnövekedéssel terveztünk az 1994. évi terv
számhoz viszonyítva:
az óvodánál 10 fő
a zeneiskolánál 42 fő
a fogyatékos gyermekek oktatásánál 7 fő
a gimnáziumnál, szakközépiskolánál 15 fő
a gimnáziumnál újabb 6. osztály belépése +36 fő

növekedést jelent.

Csökkent a tervezett létszám:
a két általános iskolánál: 27 fővel
a kollégiumnál 7 fővel.
Az idősek napközijénél az új számítási 
módszer alapján a számított átlaglétszám 
30 főről 25 főre csökkent, így itt 5 fő csökkenés az 
előző évhez viszonyítva.
Csökkent a szociálpolitikára nyújtott támogatás az elő
ző évhez képest, csaknem 2,8 millió forinttal. A mun
kanélküliek jövedelempótló támogatása külön összeg
ként fog szerepelni.
Az 1994. évi központi bérpolitikai intézkedések 
kihatása: 26.452 eFt.
1995. I. 1-i bérintézkedések kihatása: 8.154 eFt.
az utóbbi magában foglalja a közalkalmazotti 
A1 bérfejlesztés összegét, 6.606 eFt-os
valamint a köztisztviselői bérfejlesztés 
(90%.ig) történő emelését 1.548 eFt-tal.
A helyi bevételek javasolt tervszáma: 82.521 eFt.

Ebből a legjelentősebb a személyi jövedelemadó ösz- 
szege, mely 37,9 millió forint. Az előző évinél 8 millió 
forinttal több.

A személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető 
hányada 30%-ról 35%-ra nőtt. Az átengedés a korábbi 
éveknek megfelelően az 1993. évre településre bevallott 
adóra épül.

A városoknál lakosonként évi szinten 6.623 Ft. átlagot 
kell elérni ahhoz, hogy SZJA kiegészítést ne kapjon a 
település.

Aszódón ez a lakosonkénti szám: 6.788 Ft/év.
A gépjárműadó önkormányzatnál maradó 50%-a vál

tozatlanul 1 millió Ft.
A kommunális adó tervszáma a gázépítés miatti ked

vezmények hatására 500 eFt, az iparűzési adó javasolt
tervszáma 800 eFt.

Intézmények bevételei:
GAMESZ-nál 28,4 millió forint, ez az összeg tartalmaz

za a gyermekek étkezési térítési díjait, lakóház és egyéb 
bérleményi díjak tervezett bevételeit 10,6 millió forint 
összeggel, közterületi, terembérleti díjakat, helypénzbe
vételeket, szeszfőzdénél a bérfőzési díjat és az egyéb vál
lalkozási bevételeket.

A vállalkozási feladatoknál a tervezésnél elsődleges 
szempont volt, hogy veszteséggel tervezni nem lehet. A 
vállalkozás jellegű bevételek minden feladaton megha
ladják a ráfordítások összegét.

GIMNÁZIUMNÁL saját bevételek összege a koncepci
óhoz képest változatlan 9.411 eFt, mely a tanuszoda be
vételeit 2,5 millió forint összegben, az étkezési térítési 
díjakat és a kollégiumi térítési díjat foglalja magában.
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RENDELŐINTÉZET: saját bevételt 977 eFt-ot, ezen 
belül a fűtési hozzájárulást, gépjármüalkalmassági vizs
gadíjat tervez.

POLGÁRMESTERI HIVATAL: A működésre átvett 
pénzeszközökön és a megtérülésen kívül 20 eFt-ot az 
állami gondozott gyermekek utáni térítési díjként, és 10 
eFt-ot fénymásolási bevételként tervezünk.

Átvett pénzeszköz: közmunkások foglalkoztatására 1,8 
millió forint, kereskedelmi és árellenőrzési társulás fenn
tartásához 715 eFt.

A Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz összegét 
60.286 eFt-tal javasolja a Rendelőintézet beállítani az 
1995. évi önkormányzati költségvetésbe.

Működési-hitel felvétel:
Működési hitellel tudjuk ellentételezni a település és 

intézményei forráshiányát, illetve azt a hiányzó fedeze
tet, mely a település működőképességéhez szükséges.

Kiadásaink végösszege 27 millió 522 eFt-tal több mint 
az összes bevételeké. A költségvetés bevételi-kiadási 
egyensúlya miatt ezt a működési hitellel lehet ellenté
telezni.

(A bevételeket az 1 .sz. melléklet szemlélteti.)

K I A D Á S O K
Javasolt végösszege: 338.323.000 Ft.

Tartalékképzési lehetősége az önkormányzatnak 
nincs.

Felhalmozási, felújítási kiadásokra pénzügyi fedezet 
szintén nem áll rendelkezésre.

Általános és céltartalék képzési lehetőségünk nincs!
A működési kiadásokat szemléltető táblázat a kiadási 

előirányzaton kívül tartalmazza az intézmények és szak
feladatok bér és TB. kiadásait, valamint a saját és nor
matív állami támogatás bevételeit is.

Működési kiadások tervezésének menete az alábbi:
A település forráshiánya miatt elsődleges szempont 

volt, hogy a hátrányos helyzetű kiegészítő állami támo
gatás megszigorított feltételeinek megfeleljen az önkor
mányzat. Ennek érdekében az önállóan gazdálkodó in
tézmények 1994. évi működési kiadása volt az induló 
alap, melyet a központi támogatással elismert (közalkal
mazotti, köztisztviselői bérfejlesztés) előirányzata növelt 
meg.

A Gimnázium esetében fentieken túl 2.497 eFt, -  mint 
egyszeri feladatok működési kiadásainak hatása -  a hi
ány között megtervezésre került a 14 pedagógus F ka
tegória peresített bér és TB járulék kiadása.

Az intézmények működési kiadásainál a tervkoncepció 
létszám és béradataira rádolgozásra került az A1 bérka
tegória növekedés miatti többlete. Az előző évi bérkia
dások szintrehozására a forráshiány miatt nem volt le
hetőség. Ugyanezen ok miatt a köztisztviselők hiányzó 
10% bérfejlesztését sem tudtuk megtervezni.

A közalkalmazotti és köztisztviselői bérfejlesztés in
tézményeként az alábbi:

B é r
GAMESZ 2.705 EíT.
Gimnázium 1.859 eFt.
Tűzoltók 24 eFt.
Polgármesteri Hivatal 90%-a
ö s s z e s e n :  5 .6 6 3  e F t .

T B . hj.
1.190 eFt.

818 eFt.
10 eFt.

1.075 eFt. 473 eFt. 
2 .4 9 1  e F t . 8.154 e F t .

A Rendelőintézet bérfejlesztése 1.583 eFt és 697 eFt TB, 
melyet a Társadalombiztosítás támogatásként biztosít.

Az Önkormányzat pénzeszközeivel 3 önállóan gazdál
kodó intézmény, a GAMESZ, Gimnázium, Rendelőinté
zet és maga a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.

A település legnagyobb intézménye a GAMESZ, költ
ségvetési tervezésünkben kiadási terve 145 millió 618 
eFt.

10 részben önálló intézmény: 2 iskola, 2 óvoda, bölcső
de, öregek napközije, zeneiskola, könyvtár, művelődési 
ház és szeszfőzde pénzeszközeivel gazdálkodik. Hozzá
tartozik még 12 szakfeladat pénzügyi tevékenységeinek 
elszámolása.

A kiadásokat szakfeladat bontásban a 2. sz. melléklet, 
míg címenként a 3. sz. melléklet szemlélteti!

A nem tervezhető felújításokat a 4. sz. melléklet tar
talmazza!

A működési kiadások ágazatonkénti bontása: 
Gazdasági ágazat részaránya a kiadások között 7%.

Fenti ágazaton útkátyúzást, városrendezéssel kapcso
latos feladatokat: ároktisztítás, csapadékvízelvezetést, 
közvilágítást, köztisztasági feladatok elvégzését, temető
fenntartáson a ravatalozó fenntartásának költségeit és 
a temetőgondnoki feladatokkal kapcsolatos kiadásokat 
terveztük.

Építési feladatok szakfeladaton a városi építész díja, 
városrendezéssel kapcsolatos kiadások, közvilágítás kar
bantartási költsége, crossbar telefon éves költsége, és az 
OTP. által egyéb szakfeladatokra felszámolt forgalmi ju
talék kiadása került megtervezésre.

Közvilágítás
A GAMESZ a város éves közvilágítására 4,6 millió Ft- 

ot tervezett, mely összeg a 150%-os energia áremelkedést 
csak kis mértékben tartalmazza. (A hiányzó összeg 1,1 
millió Ft.).

Lakóházkezelésen
A 140 db önkormányzati tulajdonú bérleménnyel kap

csolatos adminisztratív és javítási, karbantartási felada
tok kiadásai kerültek megtervezésre.

Egyéb tulajdonú ingatlanok
A főúti bérlemények tervezett kiadásai között 2 fő kar

bantartó munkabér és bérjárulékai, kisjavításhoz szük
séges anyagköltségek és a RIVALUX homlokzatjavítási 
kiadásai szerepelnek.

Köztisztasági tevékenység:
A szakfeladat 5,4 millió Ft. kiadási előirányzatot tar

talmaz. Itt 9 főfoglalkozású köztisztasági munkást és 1 
részfoglalkozású telepőrt alkalmaznak. A bér és a TB. 
kiadásokon túl a gépek üzemanyagára 1,2 millió Ft-ot, 
szemetesautó, kotrógép javítására 350 eFt-ot terveznek.

Egészségügyi ágazat részaránya a kiadások között
2 1 %.

Itt tervezzük a Szakorvosi Rendelőintézet és a hozzá
tartozó szakrendelések kiadásait 61.265 eFt. összeggel. 
Ebből az Országos Egészségügyi Pénztár előirányzati 
összege 60.286 eFt.

Az Egészségügyi Pénztár 1993. évtől bevezette a tel
jesítményfinanszírozást, ami annyit jelent, hogy az in
tézmény 70%-ot kap meg előlegként, & fennmaradó részt 
pedig a járóbeteg ellátáson belül elvégzett vizsgálatok 
után kapja meg az intézmény. A teljesítményfinanszíro
zás a kezdeti nehézségek után már jól működik, 1994. 
évben a költségvetésen felül 900 eFt-ot jelentett.

Az intézménynél nagy gondot jelent, hogy a Kjt. élet
belépésével az Országos Egészségügyi Pénztár nem biz
tosítja a 13. havi fizetést, csak megelőlegezi és 6 hónap 
alatt a finanszírozás alkalmával visszavonja. így minden 
évben a 13. havi bért ki kell gazdálkodni, mely 1995. 
évben 2,4 millió Ft-ot jelent. Az intézmény az energia és 
a gyógyszer áremelésére nem kapott kompenzációt.

Szociális étkeztetésben 30 fő részesül. A koncepcióban 
megfogalmazottak alapján az itt tervezett kiadás 800
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eFt-tal lett kevesebb. A szociális étkeztetésen 12 fő ét
keztetése megszüntetésre került, ebből 5 fő került át az 
Idősek Klubjába, így itt a felvett létszám 38 fő lett.

Oktatási-kulturális ágazatra fordítható előirányzatok 
összege a legjelentősebb 183 millió Ft, s részaránya a 
kiadások között 54%.

Fentiekből a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközép- 
iskola csaknem 82 millió Ft. előirányzatot tervezett. Ez 
az összeg tartalmazza a bevezetőben említett 14 peda
gógus által bíróságon megnyert F kategória bér és TB. 
költségét. Kifizetése azonban csak akkor lehetséges, ha 
a hátrányos helyzetű települési támogatást erre a célra, 
mint fedezetet megkapja az Önkormányzat.

A Gimnázium költségvetése a működés szerény felté
teleit tartalmazza, beszerzésre, épületkarbantartásra 
igen minimális lehetősége van. Épületeinek olajkazánnal 
történő fűtése nagyon költséges, a gázfűtésre való átállás 
azonban több millió Ft-ba kerülne. Az Önkormányzat a 
tanuszoda működéséhez 3,7 millió Ft-tal járul hozzá.

Az ágazaton belül működik 2 óvoda, 2 iskola napközi
otthonnal, Zeneiskola, Könyvtár és a Honvédségi Tiszti 
Klubbal közös fenntartás alatt a Művelődési Ház.

Az oktatási intézmények a bérek és bérjárulékok meg
tervezése után, a dologi kiadásokat előző évi árakon ter
vezték. Karbantartásra csak minimális előirányzat áll 
rendelkezésre. Az intézmények fertőtlenítő meszelést és 
kis összegű kisjavítási keretet terveztek.

Oktatási célok szakfeladaton
A városi kitüntetésekre 172 eFt bér, továbbá Aszód 

története szerzői jogdíjának 1995. évre esedékes honorá
riumaként 120 eFt került tervezésre.

A német és erdélyi testvérvárosi kapcsolatok fenntar
tására 300 eFt. előirányzatot tervezünk.

Közösségi közigazgatási ágazat részesedése a működte
tésből: 12%.

Ezen az ágazaton tervezzük a tűzoltók, a GAMESZ, 
Szeszfőzde, Közhasznú foglalkoztatás, Önkormányzati 
igazgatás, kereskedelmi társulás, képviselők tiszteletdí
jának előirányzatait.

Az ágazat legnagyobb szakfeladata a hivatal költség- 
vetését magába foglaló önkormányzati igazgatási tevé
kenység.

A település közigazgatási feladatait ellátó hivatal költ
ségvetése az alábbi részletezéssel készült:
Személyi juttatások 13.059 eFt.
-  ebből bérek 10.604 eFt.
-  bérfejlesztés 90%-ra 1.048 eFt.
Egyéb személyi juttatások 1.407 eFt.
(betegszabadság, étk. térítés,
közlekedési költség térítés,
utazási bérlet, jubileumi jutalmak stb.)
Társadalombiztosítási járulék 44% 5.431 eFt
Dologi kiadások 6.239 eFt.
-  Irodaszer, sokszorosítás 577 eFt.

nyomtatvány, leporelló
-  Folyóiratok, közlönyök 300 eFt.
-  Posta, telefon költség 885 eFt.
-  Számítástechnikai karbantartás 136 eFt.
-  Kiküldetés, továbbképzés 150 eFt.
-  Reprezentáció 120 eFt.
-  Épület biztosítás 50 eFt.
-  TÓOSZ tagsági díj, ügyvédi költség 280 eFt.
-  Közigazgatási alapvizsga díja 154 eFt.
-  Gáz, villany, közműdíjak 550 eFt.
-  OTP forg. jutalék 324 eFt.
-  Hirdetési díj, kamat költség 100 eFt.
-  Tisztítószerek, szakmai anyagok 350 eFt.
-  Székek cseréje 250 eFt.

-  Polgármesteri Hivatal esővízcsatorna
cseréje, bajárati ajtó cseréje 600 eFt.
-  Fénymásoló vásárlás 395 eFt.
-  Sokszorosító, fénymásoló karbant. 120 eFt.
-  TÁKISZ programok felülvizsgálata,
karbantartása 7 számítógépen 150 eFt.
-  ÁFA kiadás 748 eFt.

Fogyasztói érdekvédelmi ellenőrzési társulás
Aszód székhellyel összesen 10 település részvételével 

működik, éves költségvetése 965 eFt, melyből Aszód hoz
zájárulása 250 eFt.

1995. évre 40 db kereskedelmi ellenőrzést tervez az 
Önkormányzat területén. Ezen kívül végzi a kezdő vál
lalkozók tevékenységének figyelemmel kísérését, lakos
sági panaszbejelentések kivizsgálását.

Képviselők tiszteletdíia
A forráshiány miatt csak az előző évi mértéknek meg

felelően tudtunk előirányzatot tervezni. 730 eFt. bér és 
321 eFt. TB. járulékkal számoltunk. A képviselők, bi
zottsági tagok költségtérítésére 49 eFt. az előirányzat.

Közhasznú foglalkoztatásra a tervezett előirányzat 4,6 
millió Ft. A 21 fő állandó főfoglalkozásúból 3 fő a maga
sabb presztízsű foglalkoztatott. A kiadás javarészt bér 
és TB járulék, melynek kb. felét téríti a Munkaügyi Köz
pont.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás részaránya a 
kiadásból 4%.

Az Önkormányzat a lakosság szociálpolitikai támoga-
tására 12 millió 783 eFt-ot tervez. 
Szociális segélyezés
-  Rendszeres 21 fő részére
-  Cukorbetegek támogatása
-  Közgyógyellátásra
-  Eseti segélyezés
-  Lakásépítési szociális támogatás 
Rendszeres nevelési segélyezés:

5.024 eFt. 
924 eFt. 
100 eFt. 
500 eFt. 

1.000 eFt. 
2.500 eFt. 
4.040 eFt.

-  Rendszeres nevelési segély 30 család
részére 1.440 eFt.

-  Veszélyeztetett kiskorúak részére 800 eFt.
— Étkezési hozzájárulás 1.800 eFt
Munkanélküliek jövedelempótló
támogatása 50% 1.500 eFt.
Ápolási díj 16 fő részére 1.619 eFt.
Lakásfenntartási támogatás 600 eFt
Az arra rászorulók víz- villany-gáz,
lakbér és albérleti támogatása.
Átadott pénzeszközök és AFA részaránya a kiadásból 2%.
Támogatások 570 eFt.
Aszódi Tükör 350 eFt.
Petőfi Múzeum 150 eFt.
Városszépítők 60 eFt.
Vöröskereszt 10 eFt.

A többi Sporttámogatás 747 eFt-tal, Művelődési Ház 
fenntartására átadott pénzeszköz 617 eFt előirányzattal
szerepe] a költségvetésben.

Hitel törlesztés
A korábbi években lakásépítési támogatásra igen ked

vező kamatozású hitelt vett fel az Önkormányzat 3%, és 
8% kamattal. Ennek 1995. évi törlesztő részlete 200 eFt.

Lakásgazdálkodás
A lakásértékesítésből befolyt pénzeszközöket az 1996. 

évben induló szociális lakásépítési célpályázathoz szük
séges felhasználni, a városgazdálkodás távlati céljainak 
megfelelően.

Összegezve
A város forráshiánya több évre és olyan okokra vezet

hető vissza, melyre az Önkormányzat a megfelelő meg
oldást önmaga képtelen biztosítani.



TÜKÖR 5

Az állami támogatási normatívák összege az 1993. évi 
szinten maradt. Az 1994. január 1-i kötelező közalkal
mazotti bérbeállás fedezetéhez több mint 6 millió Ft volt 
az Önkormányzati hányad, mely nem állt a település 
rendelkezésére, már a múlt évben is kiegészítő állami 
támogatásból került megigénylésre.

Az 1995. évi bérpolitikai intézkedések hatását (közal
kalmazotti, köztisztviselői 90%-ig) átvállalta az állam, 
azonban a kulcsszámot lépők és bérek szintrehozását, 
pótlékok emelkedését már nem. Ezek tervezése annak 
érdekében, hogy a forráshiánynál a kötelezően előírt szá
mításokat betartsuk, elmaradt.

Az infláció és várható ÁFA növekedés, az energia áre
melkedés kihatásával a költségvetés csak minimális 
szinten tudott számolni.

A korszerűsítés és életveszély elhárításához szükséges 
felújítások összege 12,5 millió Ft, melynek betervezése 
fedezet hiánya miatt szintén elmaradt.

A létszámösszevonások és megszüntetések lehetőségé
vel az Önkormányzat élt. A fűtéskorszerűsítés kapcsán 
a Bölcsődében, Öregek napközijében és a Polgármesteri 
Hivatalnál került megszüntetésre a fűtői állás, csopor
tösszevonásra került sor a 2.sz. Alt. Iskolában.

A működési hiány összege a legtakarékosabb tervezés 
mellett is 27 millió 522 eFt.

Fenti hiány összegére a költségvetési törvényben sze
replő önhibájukon kívül .hátrányos helyzetben lévő (for
ráshiányos) helyi önkormányzatok támogatását szüksé
ges megigényelni.

Aszód, 1995. február 20.

B a g y in  J ó z s e f  
p o lg á r m e s te r

Összeállította:
Szolnoki Ferencné 
pénzügyi irodavezető

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT L sz. melléklet

á  K I M U T A T Á S
az 1995. évre tervezett bevételekről

Normatív állami támogatás
1. Település üzemeltés 5609 fő x 3820 Ft. 21.426.380 Ft
2. Lakásgazdálkodási tevékenység
20-30 éves korúak 869 fő 5970 Ft 5.187.930
3. Sportfeladat 5609 fő x 50 Ft 280.450
4. Helyi közművelődési
feladat 5609 fő x 250 Ft 1.402.250
5. Szociálpolitikai feladat 5609 fő x 2.329 Ft 13.063.361
6. Idősek nappali intézményei 25 fő x 30.850 Ft 771.250
7. Óvodai ellátás 246 fő x 27.500 Ft 6.765.000
-  1 sz. Óvoda 137 fő
-  2.sz. Óvoda 109 fő
8. Általános iskolai oktatás

606 fő x 41.000 Ft 24.846.000
-  l.sz. Ált. Isk. 336 fő
-  2.sz. Ált. Isk. 198 fő
-  6 oszt. gimn.tanulói 72 fő
9. Alapfokú művészeti oktatás
(Zeneiskola) 342 fő x 25.100 Ft. 8.584.200
10. Fogyatékos gyermekek oktatása

31 fő x 70.700 Ft. 2.191.700
11. Gimnáziumi oktatás 349 fő x 62.500 Ft 21.812.500
12. Szakközépiskolai okt. 270 fő x 66.000 Ft 17.820.000
13. Kéttannyelvü okt.kieg. 150 fő x 16.500 Ft 2.475.000
14. Kollégiumi ellátás 102 fő x 66.000 Ft 6.732.000

N o r m a tív  á l la m i tá m o g a t á s  ö s s z e s e n :

1994. évi központi bérpolitikai intézkedések 
kihatása:
-  közalkalmazotti hitel
-  közalkalmazotti áll.t.
-  köztisztviselői bérem.
-  minimálbér elérése
-  központi bérintézkedés 
(1993. évi)

1 3 3 .358 .021  F t

26.451.628
8.910.000
8.911.000 

440.675 
535.300

7.654.653
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1995. I.l-jei bérintézkedések 
kihatása:
-  közalkalmazotti Ai bérfeji.
-  köztisztviselői bérfeji.
90%-ig

ÁLLAMI TÁMOGATÁS KEREKÍTVE:

HELYI BEVÉTELEK 
Személyi jövedelemadó 35%-a 
Gépjárműadó 50%-a 
Kommunális adó 
Iparűzési adó

Intézmények saját bevételei
-  GAMESZ
-  Gimnázium
-  Rendelőintézet
-  Polg. Hivatal

Működésre átvett pénzeszközök
-  közmunkákra
-  Kereskedelmi Társuláshoz

Megtérülések

HELYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz

8.154.000
6.606.000

1.548.000 

167.964.000 Ft

37.916.000 
1.000.000

500.000
800.000

38.790.000 
28.372 eFt.
9.411 eFt. 

977 eFt. 
30 eFt.

2.515.000
1.800.000Ft.
715.000 Ft.

1.000.000 

82.521.000 Ft

60.286.000

Hitelfelvétel
-  Működési hiány miatti hitelfelvétel 27.552.000 t

BEVÉTELEK VÉGÖSSZESEN: 338.323.000 Ft
A z 1. s z .  Á l t a lá n o s  I s k o la  to r n a c s a r n o k á n a k  

új t e t ő s z e r k e z e t e

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2. sz. melléklet

1995. év i k iad ási terv
e F t -b a n

Szakfeladat
megnevezése összesen bér

ebből
TB

saját
bevétel

normatív 
áll. tám.

Építési és településfejesztés 2.134 350 154 — —

Helyi utak fenntartása 2.681
Állategészségügyi feladatok 135 32 14 80
Vízrendezés,belvízrendezés 1.825
Parkfennt., városfenntart. 2.503 545 242
Temetőfenntartás 274 109 48 53
Közvilágítás 4.593
Piac — vásár 294 126 55 312
Egyéb bérlemények 2.261 741 334 9.397
Település hulladék kezelés. 5.411 2.121 947 5.412
Lakóház kezelés 2.320 555 246 1.295

Gazdaság összesen: 24.431 4.579 2.040 16.549

Iskola eü.ellátás 63
Körz. eü.ügyelet 2.166 1.149 506
TBC Intézet 7.510 4.216 1.855
Munkaeü.ellátás (üzemorvos) 1.523 979 431
Fogászati szakrendelés 4.828 2.460 1.082
Bölcsőde 5.965 3.428 1.576 558
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Szakfeladat
megnevezése összesen bér

ebből
TB

saját
bevétel

normatív 
áll. tám.

Házigondozási szóig. 347 249 69 20
Szociális étkeztetés 730 300
Idősek klubja 3.632 1.347 601 460 771
Védőnői szolgálat 1.738 909 400
Járóbeteg szakellátás 37.175 15.674 6.896 60.286
Központi irány.Rendelő 6.260 3.674 1.617

Egészségügyi ág. összesen: 71.937 34.085 15.033 1.338 61.057

l.sz. Óvoda 13.619 6.771 2.965 1.157 3.767
2.sz. Óvoda 13.392 6.980 3.105 1.302 2.998
l.sz. Iskola 39.735 19.956 9.077 2.530 15.968
2.sz. Iskola 19.140 10.316 4.638 1.598 8.118
Alapfokú zenei képzés 10.354 5.683 2.556 400 8.584
Iskolások gimn. okt. 41.008 22.525 10.235 933 27.239
Szakközépiskola 16.270 8.609 4.004 20 14.190
Felnőttek oktatása 1.839 836 368 322 3.630
Kollégium 10.669 4.516 2.008 3.061 6.732

Középfokú okt.étkeztetés
(menza) 6.659 2.084 939 3.549
Tanuszoda 5.254 1.096 482 1.526 —
Közműv. könyvtár 3.331 1.381 659 46 701
Műv.Ház fennt. 1.093 607 270 221 701
Oktatási célok 668 172 76

Okt.és Kult.ág.összesen: 183.031 91.532 41.382 16.665 92.628

Önkéntes tűzoltó 1.191 697 307
Vállalkozás GAMESZ 78 47 21 471
GAMESZ 6.877 3.826 1.692 148
Szeszfőzde 649 270 123 1.084
Közhasznú foglalkoztatás 4.638 3.102 1.376
Polgárvédelem 150
Önkorm. ig. tev. 24.729 12.344 5.431 21.427
Kereskedelmi társulás 965 467 206
Képviselők tiszteletdíja 1.100 730 321

Közösségi,közig.összesen: 40.377 21.483 9.477 1.703 21.427

GAMESZ ÁFA befizetés 3.630 1,528

Szociális segély 5.024 5.188
Nevelési segély 4.040
Munkanélk. jöv.támogatás 1.500
Ápolási díjak 1.619
Lakásfennt. támogatás 600

Társadalom és szocpol juttatás 12.783 18.251

Sport támogatás 747 281
Egyéb támogatások 570
Int.fennt.átadott pe.Műv.Ház 617
Átadott pénzeszk.összesen: 1.934
Hitel visszafizetés 200

Működési kiadás összesen: 338.323 151.679 67.932 37.783 193.644
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3. sz. melléklet

A szód Város 
alá tartozó

Ö nkorm ányzat és irán y ítá sa  
szervek  1995. évi p én zü gy i

elő irán yzata

Kiadásból Ellátót- Bevételből
Önállóan gaz
dálkodó költ

ségvetési szerv
Kiadás Személyi

juttatás
TB.
jár

Dologi
kiadás

Pénz
eszköz
átadás

tak
pénzbe
li jutta

tása

Hitel
visszafi

zetés

Bevétel
összesen

Állami 
hj. TB. 
hitel

Saját 
helyi be

vétel

GAMESZ 145.618 70.372 30.614 44.015 617 _ —  ■ 145.618 117.246 28.372
Gimnázium 81.699 41.680 18.036 21.257 - 726 - 81.699 72.288 9.411
Rendelőintézet 61.263 31.158 12.787 17.318 - - 61.263 60.286 977
Polgármesteri

Hivatal 24.729 13.059 5.431 6.239 _ _ _ __

Polg. Hivatal
hoz tartozó

szakfeladat 25.014 2.928 1.064 6.722 14.100 - 200 - - -
Polgárai. Hív. 

összesen 49.743 15.987 6.495 12.961 14.100 - 200 49.743 5.982 43.761

Ö ss z e s n : 3 3 8 .3 2 3 159.197 6 7 .9 3 2 9 5 .551 14.717 726 200 3 3 8 .3 2 3 2 5 5 .8 0 2 82 .521

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 4. sz. melléklet

K I M U T A T Á S
A FEDEZET HIÁNYA MIATT NEM TERVEZHETŐ BALESETVESZÉLYES, 

ILLETVE HALASZTHATATLAN FELÚJÍTÁSOKRÓL

1. sz. Ált. Iskola külső homlokzatfelújítás

2. sz. Ált. Iskola homlokzat, bádogos és 
belső burkolatok

1. sz. Óvoda tetőfedő bádogos munka, belső 
burkolatok

2. sz. Óvoda lapostető szigetelése, bádogos- 
és belső burkoló munka

Művelődési Ház (A.Kossuth L. u.72) 
tetőfedő, bádogos munka, esővízcsatorna 
felújítás

Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola 
lapostetö beázás megszüntetése

Polgármesteri Hivatal esővízcsatorna 
teljes cseréje, bádogos és tetőfedő munka

Végösszesen:

1.230 eFt
ÁFA 281 eFt

1.835 eFt
ÁFA 459 eFt

1.352 eFt
ÁFA 338 eFt

2.680 eFt
ÁFA 670 eFt

921 eFt
ÁFA 230 eFt

1.457 eFt
ÁFA 364 eFt

583 eFt
ÁFA 146 eFt

12.546 eFt

A felújítások 1995. évi elmaradása a gyermekintézményekben balesetveszélyt okozhat. 
Továbbá az épületek állagának olyan romlásához vezethet, ami miatt 

a későbbiek folyamán sokkal nagyobb költséggel újíthatok fel.
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
5/1995.(11.24) sz.

R E N D E L E T E

Aszód Város Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1/1991./1.22./ sz. 
rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994.CIV. tv. 77.§. és 96.§. 

alapján, és a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről 
szóló 138/1994.X.12. Korm.r. 10.§. alapján, az alábbiak szerint fogadja el a Pénzügyi Bizottság 

véleményezése után Ászód Város 1995. évi pénzügyi tervét.

U .
Aszód Város Képviselő-testülete az 1995. évi pénzügyi tervét:
(1) Bevételi előirányzat az l.sz. melléklet szerint: 338.323 eFt
Ebből működési hiány miatti műk. hitelfelvétel: 27.552 eFt

(2) Működési kiadások tervét a 2.sz. melléklet szerint: 338.323 eFt
-  ebből személyi juttatás: 159.197 eFt

TB. járulék 67.932 eFt
Dologi kiadás: 95.551 eFt
Pénzeszköz átadás 14.717 eFt
Ellát, pénzbeli jutt. 726 eFt
Hitel visszafizetés 200 eFt

(3) A város és irányítása alá tartozó szervek 
bevételi és kiadási előirányzatai a 3. sz. melléklet szerint:

GAMESZ 145.618 eFt
Gimnázium és Szakközépisk. 81.699 eFt
Rendelőintézet 61.263 eFt
Polgármesteri Hivatal és a 
hozzá tartozó szakfeladatok 49.743 eFt 

előirányzati összeggel fogadja el.

2 .§.
(1) A Képviselő-testület az 1995. évi pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatban a következő feladatokat 

határozza meg:
1995. évben is elsődleges feladat a település alapellátásának biztosítása, és az intézmények működte

tésének fenntartása.
Az intézmények vezetői az éves költségvetésük keretén belül kötelesek gazdálkodni, a költségvetés 

túllépése esetén fegyelmi felelősséggel tartoznak!
Az 1995. évi költségvetés csak a hátrányos helyzetű települési önkorm. kiég. támogatás elbírálása után 

véglegesíthető.
(2) Figyelembe véve a működési hiány magas összegét, s a tartalék fedezetének hiányát, a működőké

pesség megőrzése érdekében a kifizetéseket ütemezni kell:
(3) A Pénzügyi Bizottságot az önkormányzat bevételeiről és kiadásairól minden hó 15-ig tájékoztatni 

kell, a pénzügyi előirányzatok túllépésének megakadályozása érdekében.
(4) A Képviselő-testület kimondja, hogy az önkormányzat az alapvető lakossági ellátásra -  önhibáján 

kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatását -  igényelje meg, az 1994. 
évi XlV.tv. 6.sz. melléklete alapján:

forráshiány összege: 27.552 eFt.

3.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Aszód, 1995. február 24.

Bagyin József sk. 
polgármester

Kissné Kulybus Gizella sk. 
jegyző
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ME GHÍ V Ó
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt az 
aszódi "Gazda Kör" alakuló ülésére, melyet a 

Helyőrségi és Művelődési Ház kistermében 
1995. március 17-én 18 órakor tartunk. 

Tisztelettel várjuk Önöket!
a Rendezőség

A falugazdász fogadóórát tart
Aszód Polgármesteri Hivatal csütörtök 8-12 óráig 
Bag Tsz Iroda csütörtök 1 2 ^ -ie  óráig
Kartat Polgármesteri Hivatal szerda 14-18 óráig 
Verseg Polgármesteri Hivatal szerda 8-12 óráig

FARSANG 1995.
Ma hiánycikk a jókedv, az önfeledt dalolás, még talán a 

beszélgetés is szerte e hazában.
Elég egy kis séta városunk főutcáján, hogy komor tekintete

ket lássunk.
Kis írásomnak nem célja elemezni az okokat, elég ismerni 

a statisztikát. Mi magyarok tartjuk a pesszimista világcsúcsot.
Február 23-án, csütörtök délután egy más világba csöppen

tem. Farsangi bált tartottak az aszódi nyugdíjasok. Még sze
rencse, hogy népjóléti miniszterünket nem hívták meg a mu
latságra, mert rögtön felemelte volna a nyugdíjkorhatárt.

Ahogy Varga Laci bátyám elindította a zenét, elkezdődött a 
tánc. Nem RAP, hanem ROP-stílusban. Még engem is, az is
merten botlábút, majdnem megtáncoltattak. S most már talán 
sajnálom is, hogy oly vitézül ellenálltam. Majd jövőre bepótolom 
az elmulasztottakat, addig is gyakorolok legalább.

Később nagyobb sikerem volt a tombolán, ugyanis nyertem 
egy reuma kenőcsöt, egy könyvet, meg egy leveskonzervet. 
Majdnem megnyertem a fődíjat is, egy komplett felmosófelsze
relést.

Ezen az estébe nyúló összejövetelen mindenki jól szórako
zott. A gombai nyugdíjasok -  eleget téve nyugdíjas klubunk 
meghívásának -  együtt mulattak velünk.

Kívánom, hogy sok ilyen vidám percet töltsenek el nyugdí
jasaink, hogy tovább erősítsék kapcsolataikat a gombaiakkal.

Dinnyés László

Ökumenikus istentiszteleti terem a laktanyában

TÁJÉKOZTATÁS
MENETREND

VÁLTOZÁSRÓL

Aszód Város Önkormányzata által a MÁV Rt- 
hez benyújtott menetrendváltozási kérést meg
vizsgálva az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 
A MÁV 1995/96. évi menetrendjének életbelé
pésétől, 1995. május 28-tól -  figyelembe véve a, 
csatlakozásokat -  az alábbi gyorsvonatok fog
nak megállni Aszód állomáson:
AVAS nemzetközi gyorsvonat 
Zágráb-Nyíregyháza viszonylatban 20.43-kor 
Nyíregyháza-Zágráb viszonylatban 9.03-kor 
MILIC nemzetközi gyorsvonat 
Budapest-Ágcsernyő viszonylatban 17.43-kor 
Ágcsernyő-Budapest viszonylatban 8.44-kor 
SALGÓ nemzetközi gyorsvonat 
Budapest-Losonc viszonylatban 7.43-kor 
Losonc-Budapest viszonylatban 17.38-kor 
Szombathely- Sopron-Sátoraljaújhely viszony
latban gyors 14.43-kor
Sátoraljaújhely-Sopron-Szombathely viszonylat
ban gyors 13.05-kor

MÁV RT.
Menetrendi Osztálya

/t\/X  Budapest-vidéki
M a g y a r Posta—1 Aszód Posta

NYITVA TARTÁS
minden hónap első és második hétfőjén 8.00-17.00

pénztár 8.00-16.30
minden további hétfőn 8.00-16.00

pénztár 8.00-15.30
kedd-péntek 8.00-16.00

pénztár 8.00-15.30
szombat-vasárnap Z Á R V A***

M a g y a r Posta v  i
*- \PROVIDENCIA /

A  b iz to s ítá s i ü z le tá g  az a lább i szo lg á lta tá so k 
kal á ll T isz te lt  Ü gyfelü n k  ren d elk ezésére:
-  személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítás
-  életbiztosítás
-  cím közvetítése lakás- és egyéb 

bizotsítás kérése esetén
B u d a p e st-v id é k i  
P o sta ig a z g a tó sá g  

A szó d  P o sta
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ASZÓD IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A PYRUS Környezetvédő Szolgáltató Kft. I.sz. Veszélyeshul- 
ladók-lerakó Telepe Aszód polgárai számára ,,IFJÚSÁGÉRT 
ALAPÍTVÁNYT” hozott létre.

Az alapítvány célja: az ifjúságot érintő rendezvények, prog
ramok anyagi támogatása.

Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben az alábbi téma
körökben ír ki pályázatot:
1 KÖRNYEZETVÉDELEM: Öntevékeny csoportok 

kömyezetszépítő tevékenységének támogatása.
2. Ifjúsági klubok, szakkörök, mozgalmak programjá

nak támogatása. Helyi nyári szabadidős programok, 
táborok anyagi segítése.

3. Tömegsport- és szabadidős rendezvények (hétvégi, 
szünidei), sportversenyek támogatása.

4. Ifjúság bekapcsolása az időskorúak karitatív jellegű 
segítésébe.
A kiírásnak megfelelő pályázatokat az egyének 
és közösségek POLGÁRMESTERI HIVATAL 

„IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY"
2170. Aszód, Szabadság tér 9. címzéssel adják le egy pél
dányban.
Pályázni pályázati űrlapon lehet. (Beszerezhető a Polgár- 
mesteri Hivatal titkárságán!)
A pályázat beérkezési határideje: 1995. április 7.
A pályázat elbírálásáról, a kuratórium döntéséről a pályázók 
1995. április 21-ig írásban értesítést kapnak.
Aszód, 1995. március 1. Ifjúságért Alapítvány

Kuratóriuma
KURATÓRIUM TAGJAI: 

elnök: Kovács Ferencné
tagok: Pesti Imréné, Penák Dóra, Sáhóné Bordás Éva,
Vezér Anna, Gál Tibor, Remenár József

j ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK...
1 T isz te le tte l tá jé k o z ta tju k  a  szü lőke t, hogy az  
[ óvodák  n yá ri ZÁRVA TARTÁSA a z  a lá b b ia k  
! sze r in t a la k ú k

Lsz. Napköziotthonos Óvoda (Szt. Imre u. L) 
i 1995. július 3-tól augusztus 1-ig

i 2.sz. Napköziotthonos Óvoda (Falujárók útja 5.) 
i 1995. július 24-töl augusztus 25-ig

!. * >

i V árosunk á lta lá n o s  és k ö zép isk o lá ib a n  a
» TAVASZI SZÜ N ET Időpon tja :
• 1995. április 10-töl április 17-ig

' LEENDŐ ELSŐSÖK BEÍRATÁSA;
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a két 

i általános iskolában
i az alábbi időpontokban kerül sor
1 a leendő elsöosztályos gyermekek beíratására:
J 1995. április 5. 8.00 -  18.00 óráig
i 1995. április 6. 8.00 -  14.00

I KÉRJÜK A SZÜLŐKET, HOGY HOZZÁK
i MAGUKKAL GYERMEKÜK SZÜLETÉSI
1 ANYAKÖNYVI KIVONATÁT, AZ ÓVODAI
[ SZAKVÉLEMÉNYT, VALAMINT EGY DARAB 
i FÉNYKÉPET A DIÁKIGAZOLVÁNY

KIÁLLÍTÁSÁHOZ.
i Ó vodák, Isk o lák
1 Ig a zg a tó sá g a i

f  " " YAszód Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete 
2170 Aszód Szabadság tér 8.

F E L H Í V Á S
Tisztelettel értesítjük  Aszód Város lakosságát, hogy testvér- 
városunk, a néemtországi Obernburg, -  a szelektív hulla
dékgyűjtés új rendszerű m űködtetése következtében felsza
badult -  nagyobb mennyiségű használt m űanyag 120 literes 
szem éttárolót ajánlott fel városunknak.
Nagylelkű felajánlásukkal élve, melyben a kukákat váro
sunknak ajándékozzák, sikerült 655 db. igen jó minőségű 
kukát elhozatnunk.
A M agyar Vám hatóság elfogadta az ajándékozási szerződést, 
így vám- és ÁFA mentesen vehettünk á t a küldeményt.
A kukák á ra it így csak a szállítási, valam int az adm iniszt
rációs költségek terhelik.
A kezelő javasla tára  városunk képviselö-testülete a használt 
szemetes edények á rá t 400.- F t + ÁFA-ban határozta  meg 
az alábbi kikötéssel:
-  csak aszódi ingatlannal rendelkező lakosok vásárolhatnak,
-  lakásonként csak 1 db-ot,
-  intézmények, lakóközösségek 240 literes edényt vásárol
hatnak a következő szállításból.
Lehetőségünk van még további 1.000 db használt kuka el- 
hozatalára hasonló feltételekkel, am ennyiben a jelenlegi 
mennyiség elfogy. Az aszódi igényeket a két szállítással biz
tosítani tudjuk. A kuka m egvásárolható a K o ssu th  L. u . 
59. (vo lt K ö ltség v e té s i Ü zem ) a la tt ,  naponta reggel 8 ó rá 
tól du. 14 óráig. Az igénybejelentés és a csekken történő 
befizetés u tán  a kuka elszállítható.
Bízunk benne, hogy minél több aszódi polgár él a kedvez
ményes vásárlási lehetőséggel és így városunk képe is meg
változik, megszűnik a zsákban, lavórban, rossz edényben 
történő szem éttárolás.
A szó d , 1995. m á r c iu s  02. T o lm á csi M ik ló s

G A M E SZ  veze tő
Y_________________________________ J

T O M I’S E L E K T R O N IK A
Aszód, Kossuth Lajos u. 24. Telefon: 06-28/343-291

. A Z  ÖNGYÚJTÓTÓL A MŰHOLDVEVŐIG !  
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

TELEVÍZIÓK:
NEC 37 cm 27.500,
Recor 51 cm 33.000,
ORION (japán) 51 cm TXT 38.500,
Elekta 51 cm 36.000,
AIWA 51 cm 36.500,
Daewo 51 cm 38.500,
Funai 51 cm TXT 38.000,
JVC 55 cm 50.000,
NEC 51 cm 34.500,
BLAUPUNKT 55 cm TXT 61.500,
MŰHOLDVEVŐK:
TS 1200 90' szét (100 csat. sztereó) 18.000,
Telemax 90’ szét (120 csat. sztereó) 20.500,
Neuhausat 90' szét (200 csat. sztereó) 22.000,
PACE 914 
VIDEÓK:

90' szét (250 csat. HIFI, sztereó) 33.000,

Elekta lejátszó 20.000.
Elekta linerecorder 22.500.
Elekta recorder 28.500.
Samsung recorder 30.500.
Orion recorder 31.000.
Aiwa recorder 31.000.
Philips recorder 31.500.
Akai recorder 31.500.
Sony lejátszó 24.000.
Akai 4 fejes recorder 39.000.

Valamint háztartási gépek, órák, faliórák, rádiómagnók, 
music centerek, videojátékok, autórádió, magnók, hangfalak, 

üres és műsoros kazetták, elemek, walkmanek.
A nálunk vásárolt műholdvevőt kívánságra felszereljük!
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Az AMEDIK O rvosszövetk ezet k öszön etét  
m ond G erlach  G. K orn éln én ak , K m ety L á szló 
n a k  é s  B ú zás J á n o sn a k , a szám ítógép fejlesz 

tésh ez  adott je len tő s  anyagi hozzájárulásukért.

ELADÓ EGY 1983-AS ÉVJÁRATÚ RENAULT 
9 DIESEL GÉPKOCSI, 1996-IG VIZSGÁZTATVA.

É rdeklődni az A szód297-es te lefonon leh e t 
az e s ti órákban.

Köszönetét mondunk a következő támoga
tóknak, akik játékokkal, sportszerekkel 

segítettek, növelték a díjak értékét és 
háromszáz gyermek vidám farsangját 

biztosították:
-* Konkoly Húsbolt (Konkoly László)
-*• Madáreledel bolt (Dián Tiborné)
-* Szabadidő-Sportbolt (Szovics Pál)

RIVALUX Háztartási Bolt (Barlay Gyuláné) 
-*■ Divat butik (Borkesz Tibor)
-*• Ital discont (Fodor Miklós)

MÓNI-FOTÓ
Könyvesbolt (Juhász Attiláné)

-*• Festékbolt (Farkas Imre)
-* Iskolai büfé (Rózsika néni)
-  TRINK DUÓ Kft.
-*■ Búzás János
-*• Körzeti Vöröskereszt
-*■ Papír-írószer bolt (Radyk Györgyné)

l.sz. Á ltalános Iskola l.sz . Á ltalános Iskola  
Igazgatósága D iákönkorm ányzata

M E G H Í V Ó  Szeretettel meghívom a természetgyógyászat iránt érdeklődőket a Városi Könyvtárba, az 
1995. március 9-én 17.30-kor kezdődő előadásomra. A ntal Terézia természetgyógyász

A művelődési ház életéből ...
SPORT VAGY JÁTÉK ?

Sokan még vitatkoznak rajta, de már megalakult a hazai 
D A R T SZÖVETSÉG

Éttermekben, sörözőkben, művelődési házakban egyre- 
másra rendezik versenyeiket.

Március 13-tóla Helyőrségi és Városi Művelődési Házban 
is lehetőség nyílik a DART-JÁTÉK megismerésére.

A lehetőség adott...!
A klub szlogenje: ,,Ha éles a szemed és nem remeg a 

kezed, köztünk a helyed!"

KEDVES LÁTOGATÓINK!
Intézményünkben március 18-tól fe lú jítási munkálatok 
kezdődnek. E lső lépcsőben a büfépult átépítésére és 

a földszinti helyiségek festésére, másolásara kerü l sor. 
Ezt követően április e lső két hetében az em eleti termek 

és a lépcsőház festése következik. Reméljük, hogy a nyári 
hónapokban e l tudjuk végezni az épület külső tatarozását is. 

A Művelődési Ház a munkák ideje a latt is  üzemei 
Az esetleges apróbb kényelmetlenségekért elnézésüket 

és megértésüket kérjük.

V örös L ászló  
ig a z g a tó

Érdeklődőket, jelentkezőket várunk az újra alakuló 
A S Z Ó D I  S Z Í N J Á T S Z Ó  K Ó R B E

1995. március 9-én, 16-án, 23-án és 30-án (csütörtöki 
napokon) 18.00 órától a Helyőrségi és Városi 

Művelődési Házban !
Alsó korhatár: betöltött 14. életév 

***

INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK FI
GYELEM!

A Helyőrségi és Városi Művelődési Ház vállalja szfn- 
háztermi és szabadtéri rendezvények hangosítását.

2  x  1.300 W teljesítmény, sztereó hangzás !  
Igénybejelentés az intézmény nyitva tartási idejében. 

***

ÁPRILISI ELŐZETES:
Április 1. 18 órától éjjel 2 óráig:

NYÚZ A BLÚZ ! non-stop koncert 
Belépődíj: 500.- Ft

Április 16. 20.00-tól LOCSOLÓBÁL
Játszik az Átrium együttes Belépődíj: 300.- Ft 

Április 21. 19.00 SING-SING együttes koncertje
Belépődíj: 300.- Ft

Jegyek elővételben már válthatók az intézmény portáján!

A történelem legjelentő
sebb eseménye, amelyről 

ön sem hiányozhat
Ez az esemény Jézus Krisztus halála volt. Vajon 

miért? Mert arra szolgált, hogy igazolja Isten szuve
renitását, és hogy bebizonyítsa, az ember képes meg
őrizni tökéletes feddhetetlenségét Isten iránt. Vala
mint mindannyiunk előtt megnyitotta a lehetőséget 
egy örökké tartó élet elnyerésére paradicsomi körül
mények között.

Maga Jézus vezette be halálának emlékünnepét a 
halála előtti éjszakán. Egy egyszerű szertartás során 
bort és kovásztalan kenyeret használt szerető emberi 
áldozatának jelképeként. Ezután mondta tanítvá
nyainak: „Ezt cselekedjétek rám emlékezve” (Lukács 
22:19)

Ez a haláleset olyasvalami, amiről feltétlenül meg 
kell emlékeznünk. Ön is megemlékezik róla? Jehova 
Tanúi meghívják Önt és családját, hogy csatlakozzon 
hozzájuk a történelem e legfontosabb eseményéről 
történő megemlékezésben.

Az esemény megtartására azon a napon, napnyug
ta után kerül sor, amely megfelel a bibliai holdnap
tár szerinti Nizán hónap 14-ének. Ebben az évben 
ez április 14-én, pénteken lesz. Az Aszódon és kör
nyékén lévő gyülekezetek megemlékezésüket ezen a 
napon Aszódon az 1. sz. Általános Iskolában tartják.

Óim: Aszód 1. sz. Általános Iskola Csengey u. 30.
Ez úton is nagy szeretettel meghívunk mindenkit 

ezen nagyszerű esemény megünneplésére.
Jeh ova  T anúi 

G ödöllői G yülekezete


