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A település az idei évben ünnepli első írásos említésének 
1010 éves jubileumát. Fejlődését a megyeszékhely közel-
sége határozza meg leginkább, sokan vásároltak és vásárol-
nak telket, és építkezésbe kezdve egyre többen választják 
állandó lakóhelyül Úrhidát.
A múlt és a jelen szoros kapcsolódását érzékelteti, ahogy a 
régi falusi házak között gomba módra emelkednek ki a te-
lepülés új, modern lakóépületei. Székesfehérvár lakói, mint 
tették ezt a 18. század közepén, újra felfedezik Úrhidát – 
mondta el lapunknak Bognár József polgármester.
A 20. század elejéig a falvak (Úrhidáé is) legfőbb ereje az 
életképes, hagyományos közösségek megléte volt. A 21. 
század nagy kérdése, hogy ezek az életképes közösségek 
újra kialakulhatnak-e hazánkban, a vidék, a falu megfelelő 
életfeltételeket tud-e biztosítani az embereknek. 
Úrhida, kedvező adottságainak köszönhetően az elmúlt idő-
szakban dinamikusan fejlődött, lakosságszáma az elmúlt 
húsz évben közel megháromszorozódott, jelenleg 2550-en 
élnek a faluban. De ez az örömteli dinamikus növekedés 
komoly kihívást is jelent a településvezetés számára – húzta 
alá a polgármester.

 A képviselő-testület határozott szándéka a belterületi út-
hálózat ütemezett fejlesztése. Az idén összességében 3 
kilométeres hosszban aszfaltborítást kapott a Mandula, a 
Szegfű, a Pirosalma, a Platánfa és a kis Jókai utca, amelye-
ket az Úrhida-napokon, a szabadidőpark szomszédságában 
avattak ünnepélyesen, szalagátvágással, hordógurítással. A 
tömegközlekedéssel érintett Kossuth és Dózsa utcák men-
tén új utcanév táblákat helyeztek ki. Nagy örömükre szol-
gált, hogy a Magyar falu programban felújították az úrhidai 
bekötőutat, s így biztonságosabbá vált a közlekedés a tele-
püléstáblától a körforgalomig.

V. Varga József

A Magyar falu program keretében Fe¬jér megyében meg-
újult a 7201-es Székesfehérvár–Úrhida összekötő út 350 
méteres szakasza, a három éve elkészült körforgalomtól a 
település helységnévtáblájáig. 

A Magyar falu programban az idén 50 milliárd forint érték-
ben valósulnak meg teljeskörű útfelújítások, melyek első-
sorban a közlekedésbiztonságot javítják, illetve hozzájárul-
nak a települések lakosságának megtartásához.
Az első ütemben országosan 89 szakaszon, mintegy 250 
kilométeren újulhat meg az útburkolat a Magyar Közút be-
ruházásában.

Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár volt az 
Úrhidai Gazda Tábor vendége, ahol az AGRYA Fiatal Gaz-
dák Magyarországi Szövetsége félszáz delegáltjával, fiatal 
gazdájával folytatott eszmecserét.

Az idén újabb öt utca kapott aszfaltborítást A Magyar falu Program keretében megújult 
az Úrhidai összekötő út

Szakmai eszmecserét tartottak Úrhidán



Mint ahogy az önkormányzatiságban úgy a településünk életében a 
rendszerváltást követő közel harminc év is nagyon sok változást hozott.
Számomra az egyik legfontosabb dolog, amire büszke vagyok, 
hogy ezalatt a hosszú idő alatt az önkormányzat gazdálkodását  az 
egyre szigorodó gazdálkodási feltételek között is a költségtaka-
rékosság, a pénzügyi stabilitás feltételeinek megőrzése, az intéz-
mények biztonságos üzemeltetése, és a pluszforrások feltárására 
való törekvés jellemezte, így sikerült az önkormányzat eladóso-
dását elkerülni.

Egészségház átadása
Köszönet a Képviselő-testületeknek, hogy amikor már a finanszí-
rozás miatt a költségvetés egyensúlya veszélybe került lemondtak 
tiszteletdíjukról, hogy a pályázatokhoz szükséges önerőt biztosítani 
tudjuk. Köszönet az önkormányzat, a hivatal, az intézményekben 
dolgozóknak, hogy a költségek optimalizálása, vagy egyéb jogszabá-
lyi változások közepette a megnövekedett terhelés ellenére igyekez-
tek munkájukat lelkiismeretesen végezni úgy, hogy ebből a lakosság 
semmit ne vegyen észre. Köszönet a közmunkásoknak, akik az el-
múlt években-nagyban hozzájárultak, hogy a kötelező feladatinknak 
maradéktalanul, költséghatékonyan meg tudjunk felelni. 

Közösségi ház
Köszönet a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik bármi mó-
don segítették településünk fejlődését. Mert ezek az áldozatok 
szükségszerűek voltak ahhoz, hogy  lépést tudjon tartani a közel 
megháromszorozódott lakosságszámból fakadó feladatokkal és a 
megnövekedett igényekkel.

Civil ház

2006-tól rendszeresen szervezett településfejlesztési fórumokon 
igyekeztünk megismerni az itt élők igényeit. A stratégiai tervezés 
során készült akciótervben megfogalmazott fejlesztési célokhoz 
igyekeztünk pályázati forrást találni.
A 2014-et megelőző években sikerült az iskola kivételével azokat 
az intézményi fejlesztéseket megvalósítani, amiket terveztünk, 
2010-ben új egészségházat építettünk, az önkormányzat épületét 
egy multifunkciós közösségi térré alakítottuk és korszerűsítettük. 

Tündérkert óvoda
2012-ben a központban ingatlant vásároltunk a telek egy részéből 
az iskolaudvart bővítettük, a meglévő épület korszerűsítésével a 
civil szervezetek számára egy újabb közösségi teret alakítottunk 
ki. 2013-ban a Tájház fejlesztésének II. ütemében a pince és egy 
harangláb került átadásra. 2014-ben az óvoda épületét két cso-
portszobával a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekkel bővítet-
tük és korszerűsítettük.

Petőfi utcai játszótér
A zöld felületeink is megszépültek, 2010-ben a Petőfi utcában ját-
szóteret, 2012-ben a Zrínyi utcában játszóteret és a Szabadsághar-
cos emlékművet építettünk. 

Zrínyi utcai közpark
Szintén ebben az évben elkezdődött az Arany János utcai szaba-
didőpark fejlesztésének I. ütemében a terület rendezése és egy 
játszótér került kiépítésre. 2013-ban már a II. ütemben átadásra 
került a színpad és egy közel 100 fő elhelyezésére alkalmas beülő.

Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról
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Szabadidőpark

Sajnos az új iskola és tornaterem megvalósítása és az úthálózat 
fejlesztése kapcsán nem sikerült eredményeket elérnünk, bár 
2011-ben a Kossuth utca közel egy kilométeres szakaszán kiépült 
a járda és a csapadékvíz-elvezető rendszer, de nagyon nagy elma-
radásunk volt e tekintetben.

Kossuth utcai járda

A 2014-ben megválasztott Képvise-
lő-testületnek a ciklus eleje óta hatá-
rozott szándéka a belterületi úthálózat 
ütemezett fejlesztése. Mivel ilyen pá-
lyázatok nem kerültek továbbra sem 
kiírásra, így saját finanszírozásból és az 
adósságkonszolidációban nem része-
sült önkormányzatok támogatására ka-
pott forrásból sikerült az elmúlt évek-
ben IV. ütemben közel 8 km utat és 600 
méter hosszúságú járdát építeni.

Petőfi utca kimosódott burkolata felhőszakadást követően

Belterületi utak fejlesztése I. ütemében aszfaltburkolat építés 
a Petőfi utca 1200 m hosszúságú szakaszán, az Orgona, Kertalja, 
Harangvirág utca teljes hosszában, az Arany János utca, Nefelejcs 
és Templom utca közötti szakaszán. Összességében 3 km zúzalé-
kos utca lett aszfaltborítású, valamint a Gyöngyvirág utca teljes 
hosszában mintegy 600 méteren lett profilozva.

Petőfi utca burkolata a felújítást követően

Kossuth utca alsó szakasz csapadékvíz-elevezető rendszer építése

Belterületi utak fejlesztése II. ütemében Kossuth utca alsó sza-
kaszán 600 méter hosszúságban építettünk zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszert és járdát.

Járda

Belterületi utak fejlesztése III. ütemében aszaltburkolat építés 
Arany János utca két szakaszán, a Kőbányai és az Újszőlők utca 
egy-egy szakaszán. 

Arany János utca aszfaltozása

Összességében 2 km zúzalékos 
utca lett aszfaltborítású, valamint a 
Kishegyi utca mintegy 400 méter 
hosszan lett profilozva. Az Arany 
János utca 600 méter hosszúságú 
szakaszán lett kiszélesítve és profi-
lozva. Belterületi utak fejlesz-
tése IV. ütemében aszaltburkolat 
építés Mandula utca, Szegfű utca, 
Pirosalma utca, Platánfa utca, kis 
Jókai utca. Összességében 3 km 
zúzalékos utca lett aszfaltborítású.

 Pirosalma utca aszfaltozása

Bár nem úrhidai közigazgatási területen és nem saját beruházás-
ban, de elsősorban mégis az Úrhidaiak közlekedésbiztonságát 
javítja a 2016-ban mintegy tízéves lobbizás eredményeként elké-
szült a 7201. és a 7202. jelű utak csomópontjában a körforgalom, 
valamint az idei évben átadott bekötőút.



Körforgalom kiépítése

Felújításra került az önkormányzat által még 1994-ben emelt I.-II. 
Világháborús emlékmű

Óvodakonyha fejlesztése keretében, teljes közműhálózat és 
burkolat csere, új konyhai eszközök beszerzése.

14 kamerás térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

•  Megvalósult az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal infor-
matikai fejlesztése
•  A zöldterületek gondozására ISEKI kistraktort és kiegészítő 
adaptereket vásároltunk.
•  A bővülő eszközpark elhelyezésére garázst építettünk az önkor-
mányzat és az óvoda közti területen
•  Az Arany János utcai Szabadidőpark mellett három ingatlant 
vásároltunk a további fejlesztések megvalósítása érdekében
•  Bár nem saját forrásból, hanem lakossági összefogásból, de kö-
zel 10 év után elkészült az Avar utcában a teljes közmű hálózat 
250 méter hosszon. 
•  A Kőbányai utca és az Arany János utca között a nagybánya 
mellett lévő feltáratlan területen 600 méter hosszúságú új utca 
közművesítése is elkezdődött
•  A település központjához közel kialakításra került egy közel 
700 méter hosszúságú új utca ahol 40-50 új építési telek kerül 
felparcellázásra.
Az elmúlt öt év fejlesztései közül számomra mégis a legkedve-
sebb a bölcsődei csoport indítása volt 2018-ban.

Bölcsődei csoport
Mint azt a bevezetőben is említettem a település lakosságszáma 
közel megháromszorozódott és a beköltöző fiatal családoknak kö-
szönhetően az átlagosnál jóval magasabb a gyerekszám is. Ezért 
is örültünk a fejlesztés megvalósulásának, hiszen községünk in-
tézményhálózata, egy teljesen új intézménytípussal bővült, s egy 
új korosztály, a három év alatti gyermekek korosztálya került be 
az önkormányzati gondoskodás körébe.

Újszülöttek köszöntése a Falukarácsony keretében

Szintén a gyermekkel kapcsolatos a képviselő-testület 2016. dön-
tése, hogy az Úrhidán élő családok részére, a gyermekvállalás 
feltételeinek javítása érdekében anyagi támogatást (50.000.- Ft) 
kíván nyújtani a gyermekek születéséhez, ezáltal is ösztönözve és 
elismerve a gyermekvállalás fontosságát.



Bár az elmúlt öt év során több fejlesztést is sikerült megvalósíta-
ni, de maradéktalanul még sem lehettünk elégedettek. Sajnálatos 
módon két beruházás kivitelezéséhez az elmúlt időszakban sem 
sikerült támogatást szereznünk és saját erőből sajnos lehetősé-
günk sincs ezek megvalósítására. 

Már 7 éve rendelkezünk jogerős építési engedéllyel a Kossuth utca 
felső szakaszának komplex fejlesztéséhez, a pályázatokon több alak-
lommal is forráshiány miatt elutasításra kerültünk. A tömegközle-
kedéssel is érintett Kossuth utca felső szakaszán az egyre növekvő 
gépjárműforgalom mellett a gyalogosok az úttesten közlekednek. 
A tömegközlekedéssel is érintett Kossuth utca felső szakaszán az 
egyre növekvő gépjárműforgalom mellett a gyalogosok az úttes-
ten közlekednek.

Kossuth utca felső szakaszának komplex fejlesztése

Az út burkolata keskeny, kétirányú forgalom bonyolítására csak 
korlátozottan használható, így folyamatos a balesetveszély. A 
Képviselő-testület a helyzetet burkolatszélesítés, járda és csapa-
dékvíz elvezetés kiépítésével szeretné megoldani. 

Településünk régi álma egy új iskola és tornaterem. Az engedé-
lyezési szintű tervek már 2008. óta rendelkezésre állnak. 

Új iskola és tornaterem látványterve

A Képviselő-testület szakértői vélemények csatolásával, több al-
kalommal is levélben fordult a tankerülethez, az Országgyűlési 
képviselőnkhöz, és az Emberi Erőforrások Minisztériumához az 

intézményben található méltatlan közoktatási körülmények miatt. 
Sajnos az ígéreteken kívül továbblépést nem sikerült eddig elérni.

 Igyekszünk minden lehetőséget 
kihasználni, hogy a problémát 
minisztériumi szinten is napi-
renden tartsuk, így a bölcsőde 
átadásakor Fűrész Tünde minisz-
teri megbízott, család- és népe-
sedéspolitikáért felelős helyettes 
államtitkár is megtekintette az 
iskola épületét, valamint 2018 
augusztusában, amikor telepü-
lésünkre látogatott Nagy István 
agrárminiszter öt is körbekalau-
zoltam az intézményben. 

Nagy István agrárminiszter

További fejlesztési tervek a teljesség igénye nélkül.

•  Dózsa utca útburkolat szélesítése, járda felújítása
•  Belterületi úthálózat továbbfejlesztése
•  Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
•  Szabadidőpark fejlesztése IV-V ütem
•  Székesfehérvár – Úrhida hivatásforgalmi kerékpárút építése
•  Közvilágítás korszerűsítése
•  Térfigyelő kamerarendszer tovább bővítése.
•  Napelem park létesítése
Szeretném kérni Önöket, ha erejük és lehetőségük engedi, segít-
sék továbbra is településünk fejlődését, gyarapodását. Hiszen a 
közösen megfogalmazott célokért érdemes és kell tenni.

Mert csak így érhetjük el, hogy Úrhida egy élhető, mindenki szá-
mára szerethető, vállalható település legyen, olyan község, amely 
közös ügyünk, közös felelősségünk és közös örömeink forrása.

Bognár József
polgármester
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Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. október 13. napjára kitűzött 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választá-
sával kapcsolatban a helyi válasz-
tásokat megelőzően, a polgármester 
és képviselő-jelöltek listájáról – a 

bejelentési határidőt követően – az önkormányzat tájékoztatást ad 
a lakosság részére.
2019. szeptember 9. napjáig, - a jelölésre nyitva álló határnapig 
- 1 polgármester jelölt és 10 képviselő jelölt kérte a Helyi Válasz-
tási Bizottságtól nyilvántartásba vételét.
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a szavazólapon a je-
löltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 160. §. 
(1) bekezdése alapján a bizottság a jelöltek sorrendjét sorsolással 
megállapította.

Bognár József 
Független polgármesterjelölt

Mint hivatalban lévő polgármester, szeretném 
megköszöni az ajánlásokat, melyekkel támogattak 
abban, hogy október 13-án ismét indulhatok pol-
gármesterjelöltként a helyi önkormányzati válasz-
táson. Az elmúlt tizenhárom év alatt településünk 
érdekeit szem előtt tartva végeztem munkámat. A 
lakossággal közösen készített fejlesztési terveknek 
és a képviselő-testület konstruktív hozzáállásának 

köszönhetően számos elképzelés, terv valósult meg ez idő alatt.
Mivel a választáson polgármesterjelöltként egyedül indulok egy 
támogató szavazatot szeretnék kérni Önöktől, mellyel megerősíte-
nek, hogy folytatni tudjuk a megkezdett feladatokat, megvalósíta-
ni a kitűzött célokat.

Bozsák Szilvia
Független képviselőjelölt

1977-ben születtem, azóta Úrhidán élek a csa-
ládommal. Egyedül nevelem a két fiamat. Szek-
szárdon végeztem óvodapedagógusi szakon. 
1995-ben a helyi óvodában kezdtem a pályá-
mat, 2010 óta intézményvezetői feladatokat lá-
tok el a ma már többcélú intézményben.
Mivel minden a településhez köt így látom, 
hallom, tapasztalom a mindennapok örömeit, 

problémáit. Fontosnak tartom az iskola építését, a Kossuth út fel-
ső részének rekonstruálását, az itt élő családok érdekeit.

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

Imre József
Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

1955-ben születtem Korondon, Erdélyben. Fe-
leségemmel és gyermekeinkkel 1992-ben köl-
töztünk Úrhidára a Táncsics utcába, az általunk 
épített családi házba. Azóta, mint bútoripari vál-
lalkozó, később, mint építési vállalkozó élek itt.
Mérnöki végzettségemet, gondolkodásmódo-
mat a vállalkozásaimban kamatoztattam, ami 
most a vállalkozásokban való sikeres szereplés 

után az önkormányzati képviselői munkában teljesedhetne ki. A 
Fidesz-KDNP úrhidai csoportja ajánlásával és támogatásával sze-
retném sikerre segíteni az Úrhidán már régóta óhajtott Új iskola 
és Tornacsarnok projekteket és egyéb községi fejlesztéseket.

Bátorné Solymár Alexandra
Független képviselőjelölt

Úrhidán, a Kőbányai utca 8-ban élek. Célom a 
szerethető településarculat kialakítása, színvo-
nalas programok szervezése.
Kiemelkedően kívánom képviselni a kisgyer-
mekes családokat, illetve a nők, és az egyedül-
álló idősek érdekeit. Fontosnak tartom, hogy 
a közeljövőben mindenképpen elkészüljön az 
új iskola, valamint a Kossuth utca felső részé-

nek teljes megújítása. A jelenlegi frissen induló képviselőjelöltek 
nagy részével ellentétben, nem kívánom felvenni a képviselősé-
gért járó tiszteletdíjat, hanem azt felajánlom Úrhida fejlesztéseire.

Fritz Mihály
Független képviselőjelölt

1956-ban születtem Székesfehérváron. Nős, két 
gyermek édesapja vagyok. 1980-ban költöztünk ki 
Úrhidára. 1991 óta vagyok vállalkozó. Az Önök tá-
mogatásával képviselőként huszonegy éve szolgálom 
településünket. Azóta sok mindent megoldottunk és 
sok új probléma is keletkezett. Az utolsó tizenhárom 
évben a testületi munka mellett a pénzügyi bizottság 
tagjaként, majd két cikluson keresztül az elnökeként 

igyekeztem az önkormányzat takarékos gazdálkodását segíteni.
1996. óta vagyok képviselő, így a falu fejlődését figyelemmel kísérhettem, 
és  részese lehettem. Köszönöm, hogy ennyi éven át bizalommal voltak 
irántam, kérem Önöket tiszteljenek meg most is és szavazzanak rám.

Kovács Elemérné
Független képviselőjelölt

Születésem óta Úrhidán élek, az elmúlt 17 év-
ben önkormányzati képviselőként részt vettem 
a falu fejlesztésében, szépítésében, a Szociális 
Bizottság elnökeként dolgoztam. Mindig meg-
próbáltam a legjobb döntéseket meghozni a falu 
érdekében. Örülök az elkészült körforgalomnak, 
a Kossuth utcai járdának, a sok leaszfaltozott út-
nak, az óvoda bővítésének, az óvodai konyha fel-

újításának, a bölcsődei csoport elindításának. Jövőbeli képviselő-
ként támogatni szeretném azokat a kezdeményezéseket, amelyek 
egy lakhatóbb, élhetőbb falut szolgálnak, pl. iskolaépítés, további 
utak aszfaltozása. Szavazatukat és bizalmukat előre is köszönöm!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019.

A szavazólapon egy polgármesterjelölt szerepel:

A szavazólapon képviselőjelöltek sorrendje az 
alábbiak szerint alakult:



Kurucz Zsuzsanna
Független képviselőjelölt

1962-ben születtem Székesfehérváron. Férjemmel 
tizenkét éve költöztünk Úrhidára, lányunk Budapes-
ten él a családjával. 1996-tól dolgozom a közigazga-
tásban. Azon belül több területen is tevékenykedtem.  
2006-tól 2013-ig az úrhidai Polgármesteri Hivatal 
dolgozója voltam. A megszerzett tapasztalatokat 
szeretném kamatoztatni képviselői munkám során. 
EGYÜTT, Önökkel KÖZÖSEN szeretnék dol-

gozni, a KÖZÖSEN meghatározott célok érdekében, és a KÖZÖSEN 
összegyűjtött problémák megoldásán. Tenni kívánok ÚRHIDA fejlő-
déséért! Kérem, tiszteljen meg szavazatával a 2019. október 13-án-
megrendezésre kerülő önkormányzati képviselő-választáson!

Jánosi Ákos
Független képviselőjelölt

Születésem óta Úrhidán élek, 1987-ben Székesfe-
hérváron születtem. Általános iskolai tanulmánya-
imat itt végeztem Úrhidán, majd a szakmámat a 
Vörösmarty iskolában tettem le. Mint önkormány-
zati dolgozó, aktívan részt veszek a falu életében. 
Szeretném, ha a fiatalabb korosztályt képviselhet-
ném. Amennyiben az őszi választáson megtisztel-
nek bizalmukkal, azt tudom ígérni, hogy mindig az 

Önök szolgálatában állok és az Önök érdekeit képviselem. Törekszem 
arra, hogy egy aktív ifjúsági közösséget létrehozzak!

Czentárné Kunos Renáta
Független képviselőjelölt

Tájgazdálkodási mérnök végzettséggel rendelke-
zem. Családommal több mint 10 éve élünk Úrhi-
dán. 3 fiú gyermekünk van, akik a helyi iskolába 
járnak. 2011-2017-ig az Óvodai szülői szervezet 
elnöke voltam, 2017-től az Iskola szülői szervezet 
elnöke vagyok. 2 éve a Kulturális bizottság tagja-
ként részt veszek a helyi programok kialakításában. 
Fontos számomra a család és a természetközeli 

életmód. Törekszünk arra, hogy kis családi gazdaságunkban megte-
remtsük megvalósítsuk az önellátást. Törekedni fogok arra, hogy Úr-
hida élhető, fejlődő település legyen továbbra is.

Bakos József
Független képviselőjelölt

1963-ban születtem Székesfehérváron, tősgyö-
keres úrhidai vagyok, nős, 2 felnőtt lányom van 
és 2 gyönyörű unokám. 23 évet töltöttem a RÓ-
NATABAK Kft-nél üzleti képviselőként.
Több mint 3 éve dolgozom településünk ön-
kormányzatánál, a feleségem dajkai munkakört 
lát el a helyi bölcsődében. Már sok éve aktívan 
részt veszek a falu közéleti és szabadidős prog-
ramjainak szervezésében és lebonyolításában.

Ezúton szerzett tapasztalataimat önkormányzatunk képviselőjeként 
is kamatoztatni szeretném településünk további virágzása érdeké-
ben! Kérem, szavazzanak rám!

Szabó Zoltán István
Független képviselőjelölt

1964-ben születtem, általános iskolai tanulmá-
nyaimat Úrhidán végezetem. A feleségemmel 
családi vállalkozásban vegyesboltot üzemelte-
tünk. 3 fiú gyermekünk és 2 unokánk teszi szeb-
bé mindennapjainkat. Főállásban a LOGSOL 
Kft-nél műszaki vezetőként dolgozom. 2003 óta 
vagyok a Barátság Klub tagja, 2010-ben az a 
megtiszteltetés ért, hogy a tagság megválasztott 

vezetőjének. Az Önök bizalmából 2014-től képviselőként, a pénz-
ügyi bizottság tagjaként, részt vehettem önkormányzatunk gazdál-
kodásának irányításában, és a fejlesztések megvalósításában.
Kérem az Önök bizalmát és szavazatát, hogy munkámmal to-
vábbra is településünk fejlődését, közös céljaink megvalósulá-
sát szolgálhassam.

A nyári szünet után szeptemberben ismét örömmel vártuk az óvo-
dásainkat, bölcsődéseinket. A beiratkozáskor kiderült, a vártnál 
sokkal több gyermek családja igényli az óvodai ellátást, így meg-
oldásként a tornaszobát visszaalakítottuk csoportszobává, a hoz-
zátartozó mosdó pedig eddig is rendelkezésre állt. 
          
Az új nevelési év elkezdődött, a jelenlegi adatok alapján maxi-
mális kihasználtsággal. Az óvoda 4 csoportban 100 fő, a bölcsőde 
1 csoportban max. 14 fő gyermeket tud fogadni. Nagy örömünk-
re októbertől teljes lesz a személyzeti létszámunk is, három új 
óvodapedagógus kolléganővel és egy dajkával kiegészülve.

 A csoportok kialakításánál törekedtünk a korosztályonkénti homo-
génebb összetételre, így egy kiscsoporttal, egy kis-középsővel, egy 
nagy-középsővel és egy nagycsoporttal indul az új nevelési év.

Az évindító szülői értekezleteken tájékoztatást kapnak a szülők 
az aktualitásokról, az első félév programjairól. Novemberben fo-
gadóórákra várjuk a szülőket, ahol saját gyermekeik fejlődéséről 
informálódhatnak a pedagógusoktól.

Aki esetleg lemarad a szülői értekezletről, nem tud megjelenni 
a fogadóórákon, kérem, bizalommal forduljon a csoportos óvó 
nénikhez, akik külön időpontban szívesen tájékoztatják Önöket!            
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Csoportbeosztások:

Süni (kis) csoport: Kertészné Vámi Anikó és Dunai Tünde  dajka: 
Pallagné Pajor Erika
Katica (kis-középső): Gyüszü Melinda, dajka: Farkas Melinda, 
pedagógiai asszisztens: Nyakas-Egyedi Regina
Nyuszi (nagy-középső): Blahó Tamásné (Nelli néni) és Hársádi 
Júlia, dajka: Szalai Istvánné (Erika néni)
Csiga (nagy) csoport: Faluvégi-Berki Georgina és Jánosi Katalin, 
dajka: Kovács Istvánné (Zsuzsa néni)

Főzőkonyhánkon a szakácsnők Keserű Józsefné (Éva) valamint 
Miskei Ildikó irányításával készül a finom ebéd, reggeli és uzson-
na, segítőjük Berki Istvánné (Aranka).

A konyhánk biztosítja az óvoda és bölcsőde gyermekei, dolgozói 
étkeztetése mellett az iskolások, a nyugdíjasok és a vendégebédet 
igénylők ellátását is.  Az élelmezésvezetőnk Vigvári-Boda Ber-
nadett, aki szívesen informál minden érdeklődőt az étkezéssel 
kapcsolatosan.

Továbbá nála lehet befizetni és lemondani az étkezést, elérhetősé-
ge: 22 / 462-721 vagy urhidaiovodaelelmezes@gmail.com.

Utazó gyógypedagógus - logopédus Friesenhahn Mihály (Misi 
bácsi) már felmérte, illetve jelenleg is „szűri”a 3. és 5. életévüket 
betöltött gyermekeket és azokat is, akiket a szülők jeleztek nála. 
Misi bácsi minden pénteken tart fogadóórát, a fejlesztőszobában 
lehet őt megtalálni, kérem, forduljanak probléma esetén hozzá!

 Házirendünk alapján 6- 17 óráig tartunk nyitva, reggel 8.30-ig 
lehet beérkezni az óvodába, utána zárjuk a bejárati ajtót.

Kérem a kedves szülőket gyermekeik érdekeit szem előtt tartva 
szíveskedjenek betartani az óvoda házirendjét!

Szeptember 25- én tűzriadó próbát tartunk!
Szeptember 27-én Kalap Jakab érkezik hozzánk műsorával.

Elérhetőségünk:
E-mail: urhidaiovoda@gmail.com
Tel: 22/462-720
    

   Bozsák Szilvia
intézményvezető

Az idei tanév során is megtartotta iskolánk a tanévzárást követő 2 
hétben a napközis tábort június 17-28-ig. A Menő Menza pályázat 
támogatásával úrhidai Gazda tábort látogattuk meg és kétszer is 
grillpartyt rendeztünk.  Agárdra is kirándulhattak tanulóink, ahol 
az Akváriumházat látogatták meg és sárkány- és sétahajóztak. 
Kőszárhegyi szervezésű biciklitúrán is részt vettek. A székesfe-
hérvári Koronás Parkba is ellátogattak és kollégánk vetélkedőt 
szervezett balesetmegelőzés, nyári betegségek témában. Szintén 
pályázati támogatással pszichológus vezetésével az Egészségfej-
lesztési Iroda varázsjáték címmel relexációs, önértéknövelő in-
teraktív foglalkozásokat tartott, Lippai Kittitől pedig ökotudatos 
életre nevelésről hallhattak. Ezeken kívül persze kézműves, sport 
és játékos foglalkozásokat is szerveztünk.

Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos reggeli 
tanévnyitó ünnepséggel és az azt követő osztályfőnöki órákkal. 
Néhány közérdekű információt emelnék ki ünnepségünkről. Tan-
évnyitó tanulólétszámunk jelenleg 141 fő. A tantestületünkben a 
teljes állású kollégák tekintetében nem történt változás a nyár fo-
lyamán, részmunkaidős pedagógusok esetében igen. Dudás-Ban-
kó Judit nénit idén Liska Boros Nikoletta tanárnő helyettesíti. Fel-
sőben rajzot és rajz valamint ügyes kezek szakkört régi kollégánk 
Bago-Somogyi Brigitta tanítja újra. Az angol szakkör óraszáma 
heti 8 órára nőtt, amit Ferenczy Abigél vett át. Ettől az évtől isko-
lai szociális munkás is segíti tanulóinkat és szüleiket, aki havonta 
egyszer tart iskolánkban fogadóórát.
Szabó Adrienn utazó gyógypedagógusunk, Kovácsné Paál Orso-
lya, logopédusunk és fejlesztő pedagógusaink fejlesztik részképes-
ség problémával küzdő gyermekeinket. Két nap pedagógiai asz-
szisztens, és hetente rendszergazda segíti munkánkat.  
Hittant oktatóink: Hegedüs Angelika katolikus, Szabó Virág refor-
mátus és Horváthné Farkas Nikolett a HIT Gyülekezete hitoktatója. 

2019 ÁPRILIS

Tanévkezdés iskolánkban



Az osztályfőnökök ez évben sem változtak, de az osztálytermek a 
magas tanulólétszám miatt módosultak. 
A magas 6. osztályos tanulólétszám miatt idén először csoport-
bontásban tanítjuk tanulóinkat matematikából, idegen nyelvből 
és informatikából. Az elektronikus napló ettől a tavalyi tanévtől 
kötelező minden állami iskolában. Tagiskolánk az előző évek 
gyakorlatának megfelelően használja az e-naplót. A miniszteri 
utasítás alapján az elektronikus ellenőrző is kötelező, aminek a 
napi használatát segíti az okostelefonos alkalmazás.
A köznevelési törvénynek megfelelően minden osztályban heti 5 
órás testnevelés van az órarendbe építve, amiből két óra sport-
kör. Testnevelés és a sportköri órák keretében az egyes osztályok 
úsznak vagy lovagolnak, asztaliteniszeznek, társas táncot, önvé-
delmet és népi játékokat tanulnak. Szeptember 27-én tervezzük, 
hogy bekapcsolódunk az Európai Diáksport Napba.

A tavalyi évhez hasonlóan a törvényi változásoknak megfelelően 
minden tanulónk kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig tar-
tó foglalkozásokon. Ez alól az intézményvezető adhat felmentést 
a szülő írásbeli kérésére. Mivel iskolánkban igen kevesen éltek 
ezzel alsóban, így alsóban minden osztályban külön napközis ta-
nórai foglalkozások vannak, míg felsőben a délutáni tanulószobás 
tanulási idő alatt jelenleg egy tanulócsoport működik.
A tanulás tanítására idén is nagy figyelmet fordítunk. Ennek a 
technikáját a tanulandó tananyag mellett idén is tanítjuk, csak ki-
csit máshogy. Egy-egy javasolt technikát más-más pedagógustól 
tanulhatnak meg diákjaink. Az otthoni eredményes tanulási mód-
szereket megtalálhatják honlapunkon is. 
2019-ben újra sikeresen zárult a tavalyi nyolcadikosaink felvételi 
eljárása, ugyanis közel 90%-ukat felvették az általuk első vagy 
második helyen megjelölt középiskolába.
A kötelességek mellett most is nagy hangsúlyt helyezünk a tanórán 
kívüli programokra is. A szakköri pótjelentkezéseket szeptember 
12-ig kérjük. Idei évben választható szakköreink az énekkar, furu-
lya, angol, ügyes kezek, internet, logika, főzési alapismeretek, rajz. 
Újra felhívnám arra a gyerekek és a szülők figyelmét, hogy egy 
hét áll rendelkezésre a tanórai mulasztások igazolására. Korrepetá-
lásokkal, fejlesztő, logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozásokkal, 
felvételi előkészítővel segítjük tanulóink eredményes előmenetelét.

Idén is folytatjuk az első félévben az 1,5 éve futó Menő men-
za pályázatunkat rengeteg programmal. Az ételkóstolók havonta 
kétszer folytatódnak, ingyenes kirándulást is tervezünk Marton-
vásárra szeptember 25-én. Folytatódik az egészséges étel készí-
tés főzőszakkörön, a felsős technika órákon, tankert gondozását 
szintén a felsős technika órákon valósítjuk meg. Az egészségna-
punkat és hónapunkat novemberben tervezzük, idén is változatos 
egészségvetélkedővel készülünk. Diétás tanácsadásra továbbra is 
lehetőség van, amihez az igényeket kérem jelezzék. 
Az ökoiskola tanévünkben ennek megfelelően az egészséges ét-
kezés jegyében valósul meg, valamint az iskola falainak dekorálá-
sát tervezzük, ami a nyáron megvalósult meszelés miatt vált újra 
szükségessé. A festést Bago-Somogyi Brigitta vezetésével a rajz 
szakkörökön tervezzük tanulói ötletek alapján. 
A Boldog Iskola címet idén is megnyertük és alsóban a 2. osz-
tályban fogjuk a napközi keretein belül boldogságórákat tartani. 
Természettudományos élménypedagógiai órák, élményközpon-
tok látogatása tavaly a második félévben elkezdődött, ami idén 
várhatóan folytatódik pályázati támogatással.
Újdonság, hogy a házi versmondó versenyünket a magyar nyelv 
napján novemberben tervezzük megvalósítani. A tanítási szünet-
ben kisebb festési, javítási munkálatok történtek. Egy terembe 

pedig interaktív panelt kaptunk, így minden termünk interaktív 
táblával, illetve egy termünk „csak” projektorral felszerelt.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a tanórák zavartalansága miatt az 
udvaron várhatják, illetve eddig kísérhetik gyermeküket. A nap-
közis tanórák védelme miatt pedig csak 14.20 előtt és 15.30 után 
engedélyezzük a rendszeres eltávozást. Folytatódik az iskolagyü-
mölcs programunk az 1-6. osztályokban és az iskolatej is.  Külön 
felhívom mindenki figyelmét, hogy a reggeli ügyelet 7.15 perctől 
kezdődik. 
Kérem a szülőket, ha gyermekük bármilyen adatában változás 
következik be, azt a törvényi előírások szerint 8 napon belül je-
lentsék be! Intézményünk honlapja http://www.urhidaiskola.hu/ 
címen elérhető, email címe: urhidaiskola@gmail.com és a face-
bookon is megtalálhatnak minket. 

Liedermajer Heléna 
tagintézmény-vezető

Idén nyáron is rengeteg programot biztosított az augusztus 16-17.-
én megrendezésre kerülő Falu nap az ide látogatóknak. Mind a két 
nap Polgárőreink biztosították a helyszínt, mely balesetmentesen 
zárult le. Augusztusi időszakban csatlakoztunk az OPSZ Lovas 
Tagozatához 2 fővel. 1 lovas és 1 fogatos polgárőrünk járőr szol-
gálatot fog teljesíteni a jövőben a település bel és külterületén.
2019. 08. 30-án a Készenléti Rendőrség alakuló terén, ünnepé-

lyes keretek között 160 darab szolgálati gépjárművet vehetett át 
a Polgárőrség az Országos Rendőr-főkapitányságtól és az Orszá-
gos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól. Ennek az eseménynek mi 
is részesei lehettünk, melyet idén megválasztott új vezetőnknek 
köszönhetjük, aki pályázott saját gépjárműre. A gépjármű Úrhida 
területén teljesít majd további szolgálatot a Polgárőrség részére.
Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevéte-
leik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csat-
lakoznának kis közösségünkhöz. 
Elérhetőségünk: +36 20 319 6369

Idén XVII. alkalommal rendeztük meg az Úrhidai Napokat. A 
program sorozatra 2019. augusztus 16.-17.-én került sor. A hétvé-
gi programokat a pénteken a székesfehérvári EVM zenekar nyi-
totta, rock zenéjükkel hatalmas sikert arattak. A rock őrületet , a 
22 órakor fellépő GROOVEHOUSE együttes váltotta fel. Az est 
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Retro disco- val folytatódott ahol, a fiatalok és az idősebbek is 
hajnalig táncolhattak a Szabadidőparkban a régi és új slágerekre 
egyaránt.

A mulatságok szombaton folytatódtak. Korán reggel gyülekeztek 
a XIV. Úrhidai Csülökfesztivál résztvevői. Elfoglalták helyeiket, 
kipakolták a sikeres főzéshez szükséges dolgokat s nem sokáig 
vártak, hamarosan érezni lehetett a finom hagyma, szalonna, fű-
szerek és még ki tudja milyen titkos hozzávalók illatát. Amíg a 
főzőverseny a park egyik oldalán zajlott, a másikon a sporté volt 
a főszerep.
Ugyanis ebben az időben zajlott a XX. Úrhidai Vándorkupa futball 
torna. Ahol a csapatok a hőség ellenére nagyon elszántan fociztak. 
Közben megérkeztek a VI. Úrhidai Veterán Autó találkozóra az 
autók és motorosok is. Ekkora teljesen benépesült látogatókkal, 
résztvevőkkel, fellépőkkel a Szabadidőpark. Gyermekprogramok 
is zajlottak, a gyermekek egésznap a légvárakban ugrálhattak, a 
Dudó játszóházban szórakozhatott és minden gyermeknek Andi 
bohóc kedveskedett lufihajtogatással.

A színpadnál átadásra kerültek az Úrhida Községért Kitüntető cí-
mek, amelyeket Bognár József polgármester úr adott át: Csörgő 
Istvánnak, Sajtos Vilmosnénak, Lajkó Lászlónénak, Gyányi Zsig-
mondnak és Gyányi Zsigmondnénak, illetve az Úrhidai Táncimá-
dóknak.

Ezt követte az Úrhida, belterületi utak felújításának ünnepélyes 
átadása. Az útfelújítást avatási ceremóniával ünnepelték, Bognár 
József polgármester és Pálffy György hordót is gurított.

Ezek után a XXII. Kistérségi Nyugdíjas találkozótól volt hangos 
a környék. A környékbeli falvak énekkórusai népdalokat, fergete-
ges műsorokat adtak elő, remek hangulatban telt a nap. Megtisz-
teltek bennünket a Nádasdladányból, Sárkesziből, Sárszentmi-
hályról, Seregélyesről és Székesfehérvárról illetve a Szárazrétről 
érkező  társklubok szépkorú képviselői.

A délutánt az IKARUS néptánc együttes nyitotta, fergetes táncok-
kal kápráztatták el a közönséget, amit nagy tapsviharral háláltak 
meg. Őket Buch Tibor követte, aki a néző közönségbe bele olvad-
va derítette jó kedvre a az ellátogatókat.
Programunkat a Countaktus country zenekarral folytattuk, akik 
első sorban country zenéket játszottak. Csatlakoztak hozzájuk 
az Úrhida Táncimádók akik bemutathatták táncaikat. Mindezek 
után pedig következett a a Zorba görög néptánc együttes műsora, 
szórakoztató- és hangulatfokozó táncokkal kápráztatták el a né-
zőközönségét.

Az est folytatásában ismét sztárvendégeket köszönthettünk a szín-
padon, 19 órakor a UNIQUE látogatott el hozzánk, majd a Miki 
Niki és a Csinibabák szórakoztatták a közönséget. Fergeteges buli 
vette kezdetét, jó hangulatban vidáman telt az este. 

Az est utolsó fellépője a Két zsivány volt, aki szintén magával 
ragadta a vidám társaságot. Záró látványosság volt a Tűzijáték, 
amit mindenki nagyon várt. Látványa mindenkit ámulatba ejtett. 
De az est még itt sem ért véget, kezdetét vette az Utcabál, Hutvág-
ner Péter gondoskodott a fergeteges hangulatról, kitűnő zenéről.
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Köszönjük szépen mindenkinek, aki munkájával hozzájárult, 
hogy idén is ilyen jól sikerüljön az Úrhida Napok elnevezésű ren-
dezvényünk, melynek jó hírét hallani még mindig a szomszédból 
ide látogató vendégektől is.

Reméljük, nem szakad meg ez a hagyomány és a több napos prog-
ramsorozatunkat jövőre is ilyen nagy sikerrel rendezhetjük meg 
Úrhida és a környező települések nagy örömére!

A XVII. Úrhida napok szervezésében megrendezésre került 
versenyek eredményei:

 XX. Úrhida Vándorkupa futball torna:

 I. helyezett: Polgárdi Sólymok 
II. helyezett: Sárszentmihály
III. helyezett: Szabadbattyán
IV. helyezett: Úrhida FC
V. helyezett:  K-Team Székesfehrévárról
VI. helyezett: Sárszentmihály U16-os csapata
Legjobb kapus: Miklós Zsolt (Polgárdi) és Fejes Márk (Sárszet-
mihály) 
Legeredményesebb játékos: Kléman Péter 

XIV: Úrhida Csülökfesztivál:

 Zsűri: - Mihályi Csaba - Franco étterem és pizzéria tulajdonosa 
- Gál József - Velence korzó étterem és pizzéria konyhafőnöke

 I. helyezett: Sárréti Ízörzők 
 II. helyezett: Első helyezettek
III. helyezett: Szárhegyi Laci konyhája
Különdíj: Szabadbattyán 
A csülökfesztiválon 11 csapat főzött. 

VI. Úrhidai Veterán autó-motor találkozó:
 A”szépségversenyen” első helyezést ért el Gellért István tulajdo-
nában lévő Austin Healey Sprite autó.

A szeptemberi iskolakezdéssel egyidőben az Úrhidai Karate 
Egyesületben is újra megkezdődtek az edzések. Karatékáink ki-
pihenten, frissen érkeztek az első edzésre. Bizakodóan nézünk 
az őszi versenyszezon elé, hiszen kis sportolóink a megérdemelt 
pihenés mellett több nyári eseményen is részt vettek, ahol sok új 
ismeretet és tapasztalatot szerezhettek a shotokan karatéról, de 
legfőképp saját magukról. A kitartásukról, a szorgalmukról, az 
önfegyelemről, a tiszteletről és a társaskapcsolataikról. 

A nyár egy Jótékonysági futóversennyel indult, majd a szokásos 
övvizsga és háziversenyünk került megrendezésre. Itt minden 
karatéka tudásának, bátorságának megfelelően teljesített és mu-
tatta meg a többi kis sportolónknak, valamint szüleiknek, hogy 
mennyit fejlődött egy év alatt fizikailag és mentálisan. Nagyon 
jól sikerült a június végén szervezett csapatépítő gyalogtúránk 
a Cuha-patak völgyében, amelyen egyesületünk tagjai mellett a 
családtagok is részt vehettek. A túra során több bátorság próbát is 
teljesíteni kellett a gyerekeknek.

Július 11-14. között került megrendezésre a Shotokan Dojok Szö-
vetsége nyári központi edzőtábora Zalaszentgróton. Egyesületünk 
16 fővel képviseltette magát az eseményen, ahol a koryu karate 
jutsu volt számukra az elsajátítandó anyag.

Mesterünk, Soós Tamás a nyáron több hazai, nemzetközi bíró- 
és edzőképzésen vett részt, amelyeket sikeresen teljesített és 
megkapta újabb bírói minősítéseit.  A szeptemberi hónapban az 
erőnléti edzések során már a gyorsasági állóképesség fejlesztése 
a cél. Mindezek mellett fontos szerepet kapnak a kumite elemek 
gyakorlása, valamint a kumite taktikai elemek verseny helyzetek-
ben történő alkalmazása. Reméljük következő híreinkben újabb 
verseny sikerekről számolhatunk be Önöknek!
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A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási rendje:  
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig 
Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
Péntek: 8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 588-111

A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:
Novográdecz Mónika
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Telefon:                      (30) 496-6090
E-mail: novogradecz.monika@nak.hu

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Csütörtök: 11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;    (30) 225-8848

Tanácsadás: 
Várandós:   Kedd: 08.00 – 10.00 óráig
Gyermek:    Kedd: 10.00 – 12.00 óráig
Fogadóóra:    Szerda: 08.00–10.00 óráig 

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra Tel.: (22) 786-886
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 17.00 óráig
Szerda: 08.00 - 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 11.00 óráig

Várandós tanácsadás: 
(bejelentkezés alapján)
Kedd: 12.00 - 14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő: 11.30-12.30 óráig
Csütörtök: 11.00-12.00 óráig
Tanácsadás:
Szerda: 10.30-11.30 óráig

Fogorvosi szolgálat: 
(Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska Tel.: (22) 362-612
Hétfő: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek:  Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig

Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 Tel.: (22) 501-220

Fogorvosi ügyelet:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén: 
az utolsó munkanap 16.00 órától az 
első munkanap reggel 8.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Koller István Tel.: (20) 318-8191

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

A posta nyitva tartása:
Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208

E.ON ügyfélszolgálat:
Észak-dunántúli régió
Áram hibabejelentés: 06-80-533-533
Gáz hibabejelentés: 06-80-301-301

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Székesfehérvár, Városház tér 1. fsz.
Építés ügy. Tel. (22) 537-233
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08-00-16.00 óráig
Szerda: 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási Hivatal:
Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási ügysegéd:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Minden hónap második kedd: 
13.45-14.15 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás: 
Bársony Zsolt
Tel: (20) 8059-009

Segélyhívók: 
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu
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