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SSzzéé ppss éé gg  kkuucckkóó

– PEDIKŰR (kézi, gépi)

– MANIKŰR (klasszikus, francia, japán)

– MŰKÖRÖM (tip, tip-zselé, épített zselé, köröm

piercing

– SPA KEZELÉS

Professzionális munka, professzionális
alapanyagokkal!

DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A. DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A. uu. 6.. 6.
TEL.: +36-20-579-6341TEL.: +36-20-579-6341

– Darabos és ömlesztett áruszállítás
– Daruzás
– Gépi földmunka
– Betontörés
– Lyukfúrás
– Raklapos árumozgatás
– Kertrendezés
– Alapkiszedés
– Kerítés alapásás

+36-30-969-1124
+36-70-432-8330

FESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS

Külső homlokzati szigetelés

Burkolás 

Gipszkartonozás

Faházak utólagos szigetelése

Tel.: +36-30-9606-387 egész nap • +36-24-212-322 este 19.00–22.00

HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!

Ajtó-, ablakcsere

Laminált parkettázás

Kőművesm
unkák

Teljes körű kertészeti szolgáltatások!
Gyümölcsfák, szőlő, valamint dísznövények met-
szése
Lemosópermetezés!, valamint
Kert- és parképítés A-Z-ig (kerti műtárgyak, automa-
ta öntözőrendszerek, díszburkolatok kivitelezése)
Minőség – Garancia
Referenciák megtekinthetőek, egyeztetés után,
személyesen is!
Tel.: 06-209-252-157
E-mail: sanyikertje@gmail.com



3

DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk 22001100..  ffeebbrruuáárr

•  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  •

A képviselő-testület  2009. 11. 30-án rendkí-
vüli – ad hoc – ülést tartott, melyen 8 képviselő
volt jelen. Az ülés 16.00 órakor a zárt napirendi
pontok megtárgyalásával kezdődött, melyben
döntés született a Délegyházi I-VI. tavak meder-
kotrásával kapcsolatban, majd az ivóvízpályázat
ügyében határoztak, valamint megtárgyalásra
került Östör Károly lakásügye, valamint méltá-
nyossági ápolási díjak megállapítása. A nyílt
ülés 18.15 perckor következett, melynek 1./ na-
pirendi pontját a 2010-es évi költségvetési kon-
cepció képezte. Ennek keretében szó esett a Tu-
risztikai Desztinációs Menedzsment pályázatá-
nak elviekben történő támogatásáról, döntés szü-
letett az önkormányzat intézményei alkalmazot-
tainak jutalomkeret-felhasználásáról, a Szi get -
szentmiklósi Tűzoltóparancsnokság támogatá-
sáról. Ezt követően 2./ napirendi pontként a
településfejlesztési ügyeket tárgyalta a testület,
úgymint az Egészségház tetőterének ügyét, a
Közép-Dunavölgyi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás pályázatához való csatla-
kozás kérdését, az ELMŰ közvilágítási szer ző -
désének elfogadását. A polgármester 2010. évi
szabadság tervének elfogadása után a Sport Ad
Hoc Bizottság által előterjesztett tájékoztatás
megtárgyalása következett.

A képviselő-testület a 2009-es évet a 2009. 12.
14-i ülésével zárta, melyen szintén 8 képviselő
vett részt, valamint a meghívottak. A nyílt ülés
keretében elsőként tárgyalta a Délegyházi Ásvá-
nyok Kft. (V. bánya) kiszállítási útvonal megálla-
podás ügyét, ezt a Víziközmű Társulat ügyei kö-
vették, melyben pár szó esett az üdülőterületi csa-
tornázás szakértői vélemény kapcsán, melyet a
Víziközmű–Önkormányzat közbenső elszámolá-
sának részletes taglalása folytatott.  A 3./ napiren-
di pont kapcsán a Délegyházi Vagyonkezelő Kft.
taggyűlést és a képviselő-testület együttes ülést
tartott, melyen határoztak a vízminőség-javító
üzletági tevékenység megszűnéséről, valamint a
településüzemeltetési üzletági tevékenység meg -
szün tetéséről. Többek között tárgyalták a te lep ü -
lés üzemeltetési éves vállalkozási keretszerződés
elszámolásának ügyét, döntöttek a szállítási fel -
adatellátásról. Döntés született a községgond-
nokság létrehozásáról, valamint az ezzel össze-
függő közcélú foglalkoztatási terv módosításáról.
Fenti döntések értelmében szó esett a Munkaügyi
Központtal történő együttműkö dés ről, a munka -
szerződésekről, megbízási díjakról.  Határoztak a
Délegyházi Vagyonkezelő Kft. meg -
szüntetéséről, ezzel kapcsolatosan a költségvetés
módosításáról és tervezéséről. A 4./ napirendi
pontban döntöttek a kft. ügyvezető igazgatójának
szállítási feladatellátásának utólagos fi nan -
szírozásáról. Az 5./ napirendi pontként a helyi
adórendeletek felülvizsgálata-módosítása követ-
kezett (iparűzési adó, építményadó, telekadó,
ide genforgalmi adó, mezőőri járulék). Ennek ér-

telmében az építményadó 378 Ft/nm-ről  400
Ft/nm adómértékre, míg a mezőőri járulék 500
Ft/ha/évről 600 Ft/ha/év összegre emelkedett. A
6./ napirendi pontban a díjrendeletek felülvizsgála-
ta-módosítása kapcsán a testület módosította az
ivóvíz, a szennyvíz, a hulladékkezelési közszol-
gáltatási, valamint az önkormányzati díjrendelete-
ket. A településfejlesztési ügyek 7./ napirendi
pontja keretében tájékoztatás hangzott el a német
szemét ügyében, valamint döntés született a parti
növedék ügyében. A következő napirendi pontban
a Sport Ad Hoc Bizottság által előterjesztett tárgy-
körökben határozott a testület, melynek keretében
megtárgyalta a Sportlétesítmény közműtartozások
adósságrendezésének és üzemeltetésének ügyét, a
Sportlétesítmény vendéglátó egységének, a futsal
pálya átadásának és  üzemeltetésének ügyét. A
képviselő-testület 2010. évi munkaterve a 9./ napi-
rendi pont keretében elfogadásra került, majd ezt
követően a testületi tagok egyenkénti értékelést
adtak 2009. évi munkájukról. A 11./ napirendi
pontban az önkormányzat költségvetésének likvi-
ditási helyzetéről esett szó. Az utolsó, „Egyebek”
napirendi pontban  tájékoztatást kapott a testület a
szülők óvoda ügyében írt leveléről, a Délegyháza
Honlap Munkacsoport tevékenységéről, valamint
a Szerkesztő Asszony DVTV műsorszerkesztői
tevékenységére való felhatalmazásáról.

A zárt ülés keretében szociális ügyeket tárgyalt
a testület, majd az aljegyző úr adott tájékoztatást a
köztisztviselők továbbképzésének ügyéről, végül
az ivóvízpályázat ügyében hozott döntést a képvi-
selő-testület. Az ülés 21.15 perckor ért véget.

Varju Miklósné, helyettesítő testületi ig.ea.

Délegyháza Község Önkormányzatának Kép -
viselő-testülete 2010. január folyamán két alka-
lommal, 2010. január 5-én 16 órai kezdettel és
2010. január 18-án 16 órai kezdettel ülésezett.

A 2010. január 5-i rendkívüli ülésen 7 kép-
viselő volt jelen. Az ülés 1. napirendi pontja kere-
tében a képviselő-testület a Mária Közösségi és
Kulturális Ház nyertes pályázatának ügyét tár-
gyalta, melyet 2. napirendi pontként az önkor-
mányzat folyószámla hitelkerete megemelésé-
nek tárgyalása követett. Egyik napirendi pont ke-
retében sem született határozat. Az ülés 3. napi-
rendi pontjaként az 1337/1 hrsz-ú ingatlan érté-
kesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhí-
vás jóváhagyásáról határozott a képviselő-testü-
let. A 4. napirendi pont keretében a képviselő-tes-
tület módosította a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló rendeletet a Községgondnok-
ság létrehozása tekintetében, és döntött a Köz -
ség gondnokság vezetői pályázat kiírásáról. 

A 2010. január 18-án megtartott rendes
képviselő-testületi ülésen 8 képviselő volt jelen.
A képviselő-testület először zárt ülést tartott, me-
lyet 17 órakor nyílt ülés követett. A képviselő-tes-
tület az érintettek nagy számú jelenlétére tekintet-

tel előrehozott napirendként az Újpesti sori ingat-
lanok területbérleti ügyét (6.2. napirendi pont) tár-
gyalta, és elvi határozatot hozott az Újpesti sori in-
gatlanok előtti, a III. tó partján fekvő parti ingatlan
értékesítéséről.

A képviselő-testület döntött a bizottságainak
2009. évi munkájáról készült beszámolók és a bi-
zottságok 2010. évi munkaterveinek elfogadásá-
ról, majd jóváhagyta a Község 2010. évi rendez-
vénytervét. Ezt követően elfogadta a képviselő-
testület a polgármesteri hivatal köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek 2010. évi céljait,
majd határozatot hozott a polgármesteri hivatal új
belső szabályzatainak elfogadásáról. Az 5. napi-
rendi pont keretében határozott a képviselő-testü-
let a Hunyadi János Általános Iskola Alapító Ok-
iratának módosításáról, továbbá a Napközi ott -
honos Óvoda Házirendjének, valamint Szerveze-
ti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. 

A 6. napirendi pont keretében a településfejlesz-
tési – településüzemeltetési ügyeket tárgyalta a
képviselő-testület. Ennek keretében döntött a
Mária Közösségi és Kulturális Ház támogatási
szerződésének megkötéséről, a szükséges közbe-
szerzési eljárás kiírásáról, valamint a közbeszerzési
eljárás bírálóbizottsága tagjainak megválasztásáról.
A képviselő-testület ezt követően a délegyházi
1337/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában beér-
kezett pályázatokat bírálta el, a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítva. A képviselő-testü-
let határozott ingatlan-közvetítői szerződés, vala-
mint hóeltakarításra kötött szerződések jóváhagyá-
sáról, tárgyalt termőföld- és területbérleti ügyeket,
valamint ingatlan-értékesítési ügyeket egyaránt. 

A Rendeletek módosítása című 7. napirendi
pont keretében a képviselő-testület rendeletet al-
kotott a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet módosításáról, a szociális ellátás-
ról és a szociális igazgatásról szóló, a személyes
gondoskodás térítési díjairól szóló, valamint a
gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról
szóló rendeletei módosításáról. Ezt követte a díj-
rendelet módosítása, valamint a szociális bérla-
kások bérleti díjairól szóló rendelet hatályon kí-
vül helyezése, továbbá a képviselő-testület elvi
határozatot hozott az ivóvízről, a szennyvízelve-
zetésről és a talajterhelési díjról szóló rendeletei
felülvizsgálatának és a Helyi Építési Szabályzat-
tal való összhangba hozásának szükségességéről. 

A 8. napirendi pont keretében ismét az Önkor-
mányzat folyószámla hitelkerete megemelésé-
nek ügyét tárgyalta a képviselő-testület, és dön-
tött a folyószámla hitelkeret 20 millió forinttal
történő megemelésének jóváhagyásáról. Ezt kö-
vetően az ivóvízpályázat benyújtásához szüksé-
ges önrész biztosítását és a pályázat benyújtásá-
nak ügyét tárgyalta a képviselő-testület, majd vé-
gezetül a kóbor ebek befogására kötendő szerző-
dés jóváhagyásáról határozott. 

Dr. Molnár Zsuzsanna igazgatási előadó 

2009. november – 2010. január
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• TÁJÉKOZTATÁS  •

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. április 11-ére (vasárnap)
tűzte ki az Országgyűlési Képviselők Választásának első for-
dulóját, a választás második fordulója 2010. április 25-én lesz.

Körzetünkben Ráckeve a 13. sz. Országos Egyéni Választók-
erület központja, a választókerülethez tartozó 18 településre kiter-
jedő hatáskörrel. Délegyháza is ehhez a választókerülethez tartozik.

A választópolgárok 2010. február 12-ig megkapják az értesítő
szelvényeket a névjegyzékbe vételükről. A névjegyzék 2010.
február 10-től február 17-ig tekinthető meg a polgármesteri hi-
vatalban.

Aki nem kapja meg a fentiekben leírt időpontban az értesítőt, az
a Helyi Választási Irodánál igényelheti azt. A szavazás napján
lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátu-
sain adhatja le szavazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig, szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16.00
óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. már-
cius 19-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes
Helyi Választási Irodánál.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi
listára lehet.

A választójogosultság
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden

nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az ország-
gyűlési képviselők választásán választó és választható legyen. 

Az aktív (választásra jogosultság) és passzív (választhatóság)
választójog feltételei megegyeznek:

• magyar állampolgárság 
• nagykorúság (18. életév betöltése) 
• magyarországi lakóhely 

Korábban az aktív választójog gyakorlásához a törvény
megkövetelte, hogy a választópolgár a szavazás napján az ország
területén tartózkodjék. A jelenlegi szabályozás szerint azonban a
Magyarországon lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgár a
Magyar Köztársaság külképviseletein is leadhatja szavazatát,
amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és előzete-
sen kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

A választójogot csak az ún. természetes kizáró okok korlá-
tozzák. Az Alkotmány szerint nincsen választójoga annak,
aki:

a. jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy
kizáró gondnokság alatt áll,

b. jogerős bírósági ítélet alapján a közügyek gyakorlásától
eltiltás alatt áll,

c. szabadságvesztés büntetését tölti,
d. büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését

tölti.

A választások alapelvei
Az Alkotmány egy külön fejezetet szentel a választások

alapelveinek meghatározására. E fejezetben kimondja, hogy az
országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyen-
lő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.

Az Alkotmány által nevesített négy alapelv – általános és
egyenlő választójog, közvetlen és titkos szavazás – a demok ra -
tikus választási rendszer alappillérei, amelyek tiszteletben tartása
és betartása minden demokratikus berendezkedésű államnak köte-
lessége.

A választási rendszer felépítése, elemei
A magyar Országgyűlés 386 képviselőből áll, akik közül 176

egyéni választókerületben, 152 területi listán kerül megválasztás-
ra, 58 mandátum pedig országos listáról kerül kiosztásra.

Ennek megfelelően a magyar választási rendszer a követ ke ző -
képpen épül fel:

176 egyéni választókerület: az ország területe 176 egyéni
választókerületre oszlik, minden választókerületből egy képviselő
kerül a parlamentbe. 

20 területi választókerület: a törvény 20 területi választóke -
rületet intézményesít, amely a 19 megye és a főváros területét fedi
le. Ezekben a választókerületekben listás választás van. A lis ták -
ról maximum 152 mandátumot osztanak ki. 

Országos (kompenzációs) lista: E listáról minimum 58
mandátum a pártok mandátumot nem szerzett egyéni jelöltjeire
leadott szavazatok, illetve területi listáira leadott, de mandátumot
szintén nem eredményező szavazatok (a kettő együtt: töredék-
szavazatok) arányában kerül kiosztásra. 

A jelölés lépcsőzetessége az alábbiak szerint alakul: 
• Egyéni választókerület: 750 ajánlás 
• Területi lista: a területi választókerületben lévő egyéni válasz -

tó kerületek egynegyedében, de legalább 2 egyéni választóke -
rü letben jelölt állítása 
•Országos lista: legalább 7 területi választókerületben területi

lista állítása 

Szavazás mozgóurnával
•Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a

szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság
vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető!
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bi-
zottságtól kérhet.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
tájékoztatója
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•  TÁJÉKOZTATÁS  •

Szavazás külföldön
• Ha Ön a szavazás napján – akár az első, akár a második forduló

napján – külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagy -
követségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a
külképviseleti névjegyzékbe vételét 2010. március 19-ig kérheti
személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti
helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől).
Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást
is csatolni kell. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy,
hogy az 2010. március 19-ig megérkezzen a helyi választási
irodába.

• Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően
meggondolja magát, és mégis Magyarországon szeretne sza vaz -
ni, ugyancsak 2010. március 19-ig kérheti a lakcíme szerinti
helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti név -
jegy zékből törölje, és vegye vissza a lakóhelye szerinti sza va -
zókörbe.

• Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően
sze retné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszínét,
ugyancsak 2010. március 19-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi
vá lasztási iroda vezetőjétől, hogy egy másik külképviselet név -
jegy zékébe tegye át.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
(igazolással szavazás)

• Ha a szavazás napján – akár az első, akár a második fordulóban –
Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolás-
sal szavazhat.

• Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2010.
április 9-ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől. Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a
meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet iga-
zolást úgy, hogy a kérelem 2010. április 6-ig megérkezzen a
lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

• Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy nyom -
tat vá nyon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazo -
lást, és a másik fordulóra ezt követően szeretne igazolást kérni,
az előzőleg megkapott igazolást vissza kell adnia, és a két igazo -
lást egy új nyomtatványon fogja megkapni. 

• Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a
lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2010.
április 8-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda ve -
zetőjétől, hogy vegye vissza a lakóhelye szerinti sza va zó kör be.
A korábban kapott igazolást le kell adnia!

• Az igazolással a szavazás napját megelőzően az igazoláson fel -
tüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás
napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyiség-
ben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

• Az igazoláson szerepel, hogy Ön melyik településen élhet
választójogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe,
ahol leadhatja szavazatát. Az igazolást feltétlenül vigye magá-
val, mert csak annak átadásával engedi szavazni a szavazatszám-
láló bizottság. (Ha mindkét fordulóra igazolást kapott, amikor
először jelenik meg az igazoláson feltüntetett településen a helyi
választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással
szavazásra kijelölt szavazókörben, az igazolását nem vonják be,

hanem lebélyegezve visszaadják Önnek annak érdekében, hogy
a másik fordulóban is szavazhasson.)
FIGYELEM! Ha igazolást kap (akár az első, akár a második,

akár mindkét fordulóra), a második fordulóban csak akkor
szavazhat, ha az első forduló – abban a választókerületben ahol
szavazott vagy szavazhatott volna – nem volt eredményes. Tehát:
A. Ha csak az első fordulóra kapott igazolást:
1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az iga-

zoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat,
2. a második fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben

(vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat, kivéve, ha
a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló,
b) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott iga-

zolás szólt, nincs második forduló.
B. Ha csak a második fordulóra kapott igazolást:
1. az első fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben

(vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat,
2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az

igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve,
ha

a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló,
b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott

igazolás szól, nincs második forduló.
C. Ha mindkét fordulóra kapott igazolást:
1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az iga-

zoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat,
2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az

igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve,
ha

a) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott iga-
zolás szólt, nincs második forduló,

b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott
igazolás szól, nincs második forduló.

A választópolgár a választás napján a személyazonosságát és a
lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával iga-
zolhatja:
– lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal
–  érvényes lakcímigazolvánnyal
– érvényes személyazonosító igazolvánnyal
– érvényes útlevéllel
– érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított)

vezetői engedéllyel
– érvényes útlevéllel

Kampányt folytatni 2010. április 10-én 00.00 órától április
11-én 19.00 óráig és 2010. április 24-én 00.00 órától április 25-
én 19.00 óráig tilos! A választási kampány plakátokat az, aki
elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. május
25-ig köteles eltávolítani.

Következő tájékoztatásunkban a Helyi Választási Iroda, vala -
mint a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak nevéről és a sza va -
zókörök címeiről tájékoztatjuk Önöket.

Dósa Renáta
HVI vezető helyettes
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VÁLTOZÁS a helyi adó és
gépjár mű adó mértékénél

2010. január 1-jétől!
Építményadó: nem lakás céljára szolgáló építmény (üdülő, üzlet) adó mértéke:  

400 Ft/m2

Mezőőri járulék: minden megkezdett hektár után: 600 Ft

Idegenforgalmi adó: az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként:             
350 Ft

Gépjárműadó mértéke is változott a törvényi módosítás következtében.

„Az adó mértéke
7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű  

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 
– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 
– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 
– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 
– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári 

években 140 Ft/kilowatt. 

(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap
minden megkezdett 100 kilogrammja után: 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató,
tehergépjármű,  autóbusz esetén 1200 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft. 

(3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító
gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizet-
ni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót
kell fizetni.”

Változás:
a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű,
autóbusz esetén az adómérték nem változott az előző évhez képest, ennek feltétele: a            
légrugós gépjárművekre vonatkozó bejelentés.  

A  gépjárműadó mértékének változása, a feldolgozási többletmunka
(határozatok elkészítése, postázása, feldolgozása) miatt, a gépjárműadó
2010. I. félévi befizetési határideje: április 30.

További, részletes tájékoztatást nyújt az adócsoport személyesen (Délegyháza Ár-
pád u. 8), telefonon (06-24/212-011/8 mellék), e-mailben (ado@delegyhaza.hu).

Délegyháza, 2010. január 25.

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
adóigazgatási előadó

Dr. gr. Bethlen Istvánné
Polgármester Asszony részére
Délegyháza Község
Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Asszony!

Örömmel értesítem, hogy az Új Ma -
gyar ország Fejlesztési Terv Közép-
Magyarországi Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott
„Má ria közösségi és kulturális ház
ki alakítása Délegyházán” című,
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0031 jelű pá-
lyázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Regionális Operatív Program
Irányító Hatóságának vezetője
78.626.708 Ft elszámolható összkölt-
ség mellett 62.901.366 Ft összegű tá-
mogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázó a támogatási szerződés-
ben és a pályázatában foglaltak sze-
rint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, valamint a Magyar Köztár-
saság 2009. évi költségvetéséről szó-
ló 2008. évi CII. törvény alapján a
XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 29.
Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram 3. A régió vonz erejének fejlesz-
tése jogcímcsoport 2. Felhalmozási
költségvetés előirányzatból egyszeri,
vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

Tisztelettel:

Huszár Richárd
KSz operatív vezető

Anyakönyvi napló
Elhunytak:

Józan László 1935. 08. 14.
Lakatos András 1945. 09. 13.

Állandó lakóhelyet létesített: 11 fő
Tartózkodási helyet létesített: 2 fő
Elköltözött: 4 fő

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási főelőadó
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AAnnggyyaall
PPaattiikkaa

Délegyházi
Gyógyszertár

Nyitva tartás

Hétfőtől – Péntekig:

12.30-tól  14.30-ig,

Szombat – Vasárnap:

ZÁRVA
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ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

HITELRE VAN SZÜKSÉGE?
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG

HITELEK ÖNRE SZABVA!

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE

+36-30/428-55-03

Vállaljuk: kéményének felújítását, bélelését több fajta ÉMI által minősített anyaggal és kéményrendszerekkel
(Furánflex, Alu ék, Proschorn, Jeremiás, Schiedel, Tricox, Brilon stb.).
Romos kéményének felújítását, átépítését, javítását.
ÉMI által minősített tetőkibúvók és tetőjárdák beszerelését, szerelését, építését, javítását.
Valamint kéményseprő-ipari szakvélemények, valamint a hő- és áramlástechnikai méretezések gyors ügyintézését és
beszerzését.

Kémény-Angyal Kft.

Mobil: +36-30 / 7472969
Telefon: +36-1 / 2580300

MINDEN AMI KÉMÉNNYEL KAPCSOLATOS!
A KÉMÉNY-ANGYAL ÓVJA, VÉDI KÉMÉNYÉT ÉS ÉLETÉT!

Keressen bennünket bizalommal!
E-mail cím: kemenyszerviz.gt@gmail.com

www.kemeny-angyalkft.hu

A Gardenia DÍSZNÖVÉNY ÉS AJÁNDÉK

szeretettel várja kedves vásárlóit 

Délegyházán, a Berzsenyi u. 2. szám alatt.

Cserepes növények * Vágott virágok * Asztali- és
falidíszek * Koszorúk * Ajándék- és virágkosarak * Aján-
déktárgyak * Desszertek * Italok * Illatszerek * Tavasztól
őszig: palánták, díszfák és cserjék * Esküvők és egyéb
rendezvények teljes dekorációja * Hozott tárgyak díszcso-
magolása

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9.00-17.00
Szombat: 9.00-13.00   Vasárnap: zárva

Héder Tímea +36-30-456-1661
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Meghívó Lakossági Fórumra
A Jobbik Magyarországért Mozgalom

Délegyházi Szervezete meghívja Önt és családját 
2010. 02. 10. (szerda)      18:00 óra
Délegyháza Kölcsey Művelődési Házba
Előadók:

A lakossági fórummal kapcsolatosan érdeklődni lehet a további
elérhetőségeinken: www.delegyhazajobbik.gportal.hu honlapcímen vagy
a delegyhaza@jobbik.hu  e-mail címen, és telefonon: 06-30-596-4447

LAKOSSÁGI FÓRUM TÉMÁJA: RADIKÁLIS
VÁLTOZÁS A NÉP NEVÉBEN

Gerecz Attila, Pest megye
13. v.k. képviselőjelöltje

Dévai Nagy Kamilla
előadóművész, énekes
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•  KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI •

A Magyar Kultúra Napjára szervezett művé-
szeti program – immár 10 éve – minden új eszten-
dőben intézményünk első nagy nyilvános esemé-
nye. Egy ünnep, mely az évkezdésen túl egy év-
forduló, a Himnusz születésének évfordulója is.

Fontos nekünk ez a dátum, mert Kölcsey
Ferenc – a délegyházi művelődési központ név-
adója – 187 évvel ezelőtt: 1823. január 22-én tett
pontot Himnuszának végére. Amikor befejezte
versét, aligha gondolt arra, hogy ez lesz egyko-
ron a nemzet himnusza. Verse dallá válásának
évét sem érte meg. Ez azonban nem is lényeges.
A fontos az, hogy költeményével kifejezte a
nemzet lelkének legrejtettebb ösvényein bujkáló
érzéseket, és hallatán vagy éneklése közben a
magyar nemzet jelenik meg szemeink előtt a
múlt, a jelen és a jövő összefüggésében.

Nagy örömünkre sokan voltak kíváncsiak az
idei rendezvényen fellépő szereplőkre. Jó néhány
kisgyermekes család is kulturális programunkat
választotta szombat délutáni kikapcsolódásként.

A műsort a Hunyadi János Általános Iskola
első osztályos tanulóinak újévi jókívánságai
nyitották. A népi mondókákat és énekeket rit-
mushangszerekkel kísérték, hogy a gonosz és
ártó dolgokat elriogassák a 2010-es esztendő-
ben. Műsorukat lelkiismeretes pedagógusuk,
Petőné Bartalis Piroska tanította be.

A gyerekek után örökös vendégkórusunk, a
dunavarsányi Kantátika Férfikar dalait hallgat-
hattuk nagy élvezettel. Karnagyuk, Csonó Il -
dikó híres magyar zeneszerzők műveiből válo-
gatott erre az alkalomra.  

Mint minden évben, most is a közönség elé lé-
pett valamennyi zeneiskolás délegyházi növen-
dék, név szerint: Blahó Zsolt, Karajos Tibor,
Riebl Antal, Stegena Ádám, Tisza Patrik és Tisza
Szabolcs. A hat fiú igazán megérdemli a dicsére-
tet, mert nagyon ügyesen szerepeltek. Kár, hogy
évről évre csökken a zeneiskolás gyerekek szá-
ma, és sokan nem használják ki a lehetőséget,
hogy itt helyben hangszeres zenét tanulhatnak. 

Higgyék el, a sok gyakorlás meghozza a gyü-
mölcsét, nagy öröm, ha valaki meg tud szólaltat-
ni egy hangszert! Arról nem is beszélve, hogy
lelkileg, érzelmileg segít minket az önkifejezés-
ben, segít megismerni magunkat, és ezzel együtt
a körülöttünk lévő világot. 

Ezúton is megköszönöm Németh Csaba
zongoratanárnak és Dovgomelja Miroszlav furu-
lyatanárnak áldozatos munkájukat! Reméljük,
még sokáig tanítják a zeneiskolás gyerekeinket!  

A délegyházi szereplőkön kívül néhány
ügyes dunavarsányi zeneiskolás gyermek hang-
szeres produkcióját is hallhattuk.

Vendégünk volt ezen a délutánon a kis kun -
lacházi Kiskun Táncegyüttes két fiatal táncos-

párja is, akik két fantasztikus táncot mutattak be
nekünk. A táncegyüttes vezetője, Kakuk Ma -
riann ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a falu-
napon a teljes létszámmal (6 páros) jönnek el
Délegyházára fellépni. 

A délután nagy meglepetése kétségkívül
Laczi Dániel volt. Jó lesz, ha megjegyezzük a
nevét ennek a budapesti, érettségi előtt álló fia-
talembernek, mert biztos hallunk még felőle! 

Dani Liszt Ferenc Magyar rapszódiájának
egyik tételét zongorázta olyan átéléssel és preci-
zitással, hogy sokan beleborzongtunk. Elmon-
dása szerint Dani sebész szeretne lenni felnőtt-
korában, reméljük, ott is olyan biztos kézzel bá-
nik majd a szikével, mint nálunk a zongorabil-
lentyűkkel!        

Mint házigazdák, a 10 éves Kölcsey Kórussal
– Bainé Kiss Hermina vezetésével – a műsor vé-
gén énekeltük el népdalcsokrunkat. Előadásun-
kat színesítette Kulcsár István és Petőné Bartalis
Piroska citerakísérete.  

Teltházas rendezvény a magyar kultúra napjánTeltházas rendezvény a magyar kultúra napján
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A Magyar Kultúra Napja nem tartozik
a hivatalos, piros betűs ünnepeink közé,
de már huszonegy éve minden esztendő-
ben megállunk egy napra tisztelegni az
elmúlt évezred alatt megteremtett szelle-
mi és kulturális értékek előtt, melyeket
méltán érzünk magunkénak itt a Kárpát-
medencében. 

Szerte az országban, így Pest megye
településein is különböző rendezvények
emlékeztetnek minket évezredes hagyo-
mányainkra, gyökereinkre, múltunkra és
jelenbeli kötelezettségeinkre.

Bízunk benne, hogy ezen a napon ki-
emelten sikerül felhívni a figyelmet
azokra az értékeinkre, amelyeket az év-
századok alatt megteremtettünk. 

Pest megye számára különleges, jubi-
leumi év volt a 2009. esztendő, az ál-
lamalapító Szent István királyunk által
törvénybe vett megyerendszer, Pest
Vármegye fennállásának ezredik évfor-
dulója. 

Pest Megye Önkormányzatát kötelez-
te a jubileumi év az összegzésre, az ün-
neplésre, értékeink felmutatására és a je-
len kulturális feladatainak a megfogal-
mazására. 

Kultúra nélkül nincs múlt, nincs jelen
és nem születhet meg a jövő! 

Pest Megye Önkormányzata ezért te-
remti meg és támogatja a jelen nehéz
gazdasági körülményei között is a mű-
ködési feltételeit az oktatási és kulturális

intézmények egész sorának. Ezzel mó-
dot ad Pest megye polgárainak a kultúrá-
val való rendszeres találkozásra.

A Kultúra Napján, január 22-én Pest
megyében is nagyobb hangsúlyt kapnak
a kulturális rendezvények. Egy-egy
program, esemény kapcsán sokan, sok-
féle módon próbálnak felmutatni, átadni
kulturális, művészeti életünk értékeiből,
mert ma még nagyobb szükség van az
ünnepre, arra, hogy felidézzük azt a
szellemi és kulturális örökséget, amit
úgy hívnak: Pest megye. 

Dr. Szűcs Lajos,
a Pest Megyei Önkormányzat

elnöke

Rendhagyó módon kiállítás is színesítette mű-
vészeti programunkat. Máthé Csaba különleges
munkáit sajnos már csak tragikus halála után fél
évvel tárhattuk az érdeklődők elé. A magyar ki-
rályokat bemutató kerámiáin, a történelmi lexi-
konján, sakk-készletén, saját készítésű tarisz-
nyáján keresztül Csabát soha nem felejtjük el,
tovább él emlékezetünkben. Az utolsó dalt neki
ajánlva, Tordai Viktor sokak szemébe könnyet
csalt gitárral kísért énekével.

Remélem, programunkkal szép élményt tud-
tunk nyújtani közönségünknek, és tudtak belőle
erőt meríteni az előttünk álló 2010-es esztendőre!

Megköszönöm minden szereplőnek, felkészí-
tő tanárnak a színvonalas munkáját, kedves ven-
dégeinknek a megtisztelő figyelmet!

Külön köszönet illeti a Kölcsey Kórus tagjait,
hogy a vendéglátó szerepet is felvállalva, finom
süteményeket készítettek erre az alkalomra!

Jó hír: néhány nagylelkű adakozónak köszön-
hetően hamarosan elvisszük a koncerten fellépő
zeneiskolás gyerekeket egy színházi előadásra,
melynek időpontjáról szüleiket értesíteni fogjuk!

Szigetfű Olga
intézményvezető

GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

Új év, új reményekkel indítjuk újra túráinkat. A tavalyi évben kisebb-na-
gyobb, de sajnos inkább csak kisebb csapatokkal látogattunk el a környező
hegyvidékekre. Meglepődve tapasztaltam, hogy a célközönség, tehát főként a
12-18-20 éves korosztály nem mutat érdeklődést efféle kikapcsolódásra, él-
ménygyűjtésre, közösségi életre.

Remélem, ez az új év ezen a téren változásokat fog hozni, ezért szeretném
most itt közölni következő kirándulásunk körülményeit.

Úti célunk a HOLDVILÁG-ÁROK
Ami egy izgalmas, barlangokkal, vízátfolyásokkal tarkított útszakasz, mely a

legendák szerint Árpád fejedelem temetkezési helyéül is szolgált, valamint
Attila városa létezett itt egykoron.

Esős idő után előfordulhat, hogy az ösvény igen sáros és csúszós, így öltöze-
tünk legyen a megfelelő, ha itt kívánunk kirándulni.

Túránk időpontja tehát: 2010. március 20. (szombat) reggel 7:40-kor találko-
zunk a délegyházi MÁV-állomáson, és ugyanide érkezünk vissza este 7-8 óra
körül. 

A túra költsége gyerekeknek 2100 Ft, míg felnőtteknek 2990 Ft. 

Amennyiben a létszám eléri a 15 főt, ezek az árak mérséklődhetnek, mert ak-
kor különbusszal tudunk utazni. 8 fő alatt nem indulunk el, így a jelentkezéseket
kérem előre megtenni, legkésőbb március 5-ig a következő elérhetőségeken:

Tel.: +36-30/ 217-6506
e-mail: cserepes.cecilia@freemail.hu
Személyesen minden kedden a művelődési házban 17:00 órától.
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Vállalunk:
. ingatlanügyeket
. végrehajtási ügyeket
. követeléskezelést (tartozások behajtása)
. családjogi ügyeket, válópereket
. munkaügyeket
. büntetőügyeket
. jogi tanácsadást, levelezést (pl. részletfizetési kérelem  stb.)

Bármilyen, akár Ön által kicsinek vélt jogi
problémával forduljon hozzánk bizalommal!

hétfő, szerda, péntek: 9-15 óráig
kedd, csütörtök: 12-18 óráig

Időpont-egyeztetés: a +36-24-534-045 és a +36-70-383-2239-es
telefonszámokon.

Dr. Hornok Szilvia – ügyvéd

§ HORNOK ÜGYVÉDI IRODA §     MEGNYÍLT!
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám I. emeletén

(az új üzletközpontban az Iskola utca sarkán)

Ügyfélfogadás:
csak időpont-

egyeztetés után!

Az új Szolgáltató Házban
Röltex áruk

Kreatív hobby kellékek
Használt ruházat

Patyolat
Cipőjavító felvevőhely
Bizsuk és kiegészítők
Fénymásolás, faxolás

Igazolványkép-készítés
Hagyományos és digitális képkidolgozás

Sion Security ügyfélszolgálat

Éva – Tex Dunavarsány, Kossuth utca 38.
tel.: +36/30-290-8514

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Péntekig: 8 – 18-ig

Szombaton: 8 – 13-ig
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Tisztelt olvasók!

Február 27-én izgulhatunk idén először az
egyesület gyerek és felnőtt versenyzőiért. A
2009-ben országos kupákon begyűjtött 17
arany, 17 ezüst és 23 bronzérem nagyon szép és
nehezen teljesíthető eredmény volt. Idén meg-
próbáljuk megdönteni. Na de ez kinek fontos? A
versenyek rendezőinek? Nem hiszem. Nekik
fontos a verseny létszáma, de az, hogy ki milyen
eredménnyel tér haza, az nem. Nekik az fontos,
hogy a versenyt jól megszervezzék és korrekt
bíráskodás legyen, minél kevesebb hibával. A
támogatóknak? Nekik annyiban fontos, hogy a
támogatás elve ne sérüljön, és mindenkit hozzá-
segítsünk az általunk vállalt célok eléréséhez.
Az edzőknek fontos? Nekik fontos, mert szeret-
nék a tanítványokat olyan sikerhez juttatni, ami
nagyon sok belefektetett munkájuk gyümölcse
is. A szülőknek fontos? Nekik legalább annyira
fontos, mint az edzőknek. Életük gyümölcse, a
gyermekük sikere nagyon fontos, mert értük te-
szik a dolgukat nap mint nap és igyekeznek
mindent megtenni értük. A versenyzőknek fon-
tos? Igen, nekik nagyon fontos! Tanulnak egy
nem könnyű dolgot gyerekként, felnőttként
évek óta, sokat tréningeznek télen-nyáron. Ne-
kik nagyon fontos, hogy az az élet alkotta tör-
vény érvényesüljön, amire építhetik az életüket,
hogy ha megdolgozik valamiért, akkor termést
várhat. Ha nem tesz eleget, akkor csak a szeren-

csén múlhatnak dolgok. Mi elkezdtünk január-
ban dolgozni azért, hogy ne csak a szerencsén
múljanak az eredményeink. Idén sok tenniva-
lónk van, és meg is teszünk érte mindent, hogy
immár 16 éve sikeresek legyünk. 2010. évi ter-
veinkből: Február 27.: „V. ZEMPLÉN KUPA”
gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt „A”,
„B” és „C” kategóriás nyílt karate bajnokság,
Sátoraljaújhelyen utánpótlás gyermek országos
bajnokság; április 10.: Diákolimpia Szentes;
május: Aterem Kupa Budapest; május: Ashi ha -
ra Gála Dunaharaszti; június 26.: Karate Világ-
kupa Spanyolország; szeptember 25.: gyermek,
serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt magyar bajnok-
ság Karcag; november: Bushido Kupa Buda -
pest; december 4.: Mikulás Kupa Budapest. Ed -
ző tá boraink: április: válogatott edzőtábor; ápri-
lis: tavaszi edzőtábor Dunavarsány; május: vá-

logatott edzőtábor; június: nyári egyesületi ed -
ző tábor Délegyháza; augusztus 2-7.: nemzetkö-
zi edzőtábor; október: őszi edzőtábor Duna var -
sány; december 19-20.: téli edzőtábor Budapest.
Bemutatók: egészségnap Délegyháza; Duna -
var sány Városi Napok; Délegyházi Napok; Kis -
kunlacházi Laci Napok; Egészségnap Du na var -
sány, edzések, edzések, edzések…

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult hon-
lapunkon sok videóval edzésekről, versenyek-
ről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek
a baráti társaságnak a tagjává válj!
WWW.SENSEIMAROSSY.HU Várjuk 6 éves
kortól a jelentkezését annak, aki szeretné kipró-
bálni a kyokushin karatét Délegyházán és
Dunavarsányban.  Gyere karatézni!
Délegyháza  Általános Iskola 
GYEREK CSOPORT HÉTFŐ 17.00-18.30,
CSÜTÖRTÖK 17.00-18.00.
Dunavarsány Általános Iskola
GYEREK CSOPORT HÉTFŐ 15.30-16.30,
CSÜTÖRTÖK 15.30-16.30.

Marossy Károly 3 dan
klubvezető

Idén újra izguljunk az egyesület
versenyzőiért!

Kedves karate
sportbarátok!

Kérem, támogassák a
Délegyházi Karate Sportegyesületet

személyi jövedelemadójuk

1%-ával
idén is!

Délegyházi Karate Sportegyesület
Adószámunk: 18696547-1-13

Edzőtábor 2009

Edzőtábor 1987
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A Környezetvédelmi Információs Klub Nonprofit Egyesület (KVIK) kezdeményezésére elindult szakmai együttműködés részeként a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéke, illet-
ve Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszéke megkezdte a bányatavak partjának felmérését. A feladat megoldására egyetemi hallgatók bevonásával ke-
rült sor.  2009 tavaszán az I. bányató, ősszel az V. bányató vizsgálata készült el.  A felmérés a bányatavak környezeti állapotértékelésének részét képzi,
célja, hogy átfogó képet nyújtson a tópart értékeiről és problémáiról, amelyek többek között a vízminőséget is befolyásolják. Ennek érdekében egységes
módszer alapján vizsgálták többek között a part lejtési viszonyait, növényzetét, beépítettségét, hasznosítását. Az önkormányzat – civil szervezet –
környezetvédelmi hatóság –
egyetem közös munkájából
szár mazó, komplex szemléletű
tópart-felmérés Ma gyar or szá -
gon újdonságnak számít. A fel-
mérések hozzájárulnak a tavak
és környezetük tájvédelmi, öko-
lógiai, társadalmi, gazdasági
szem pontok együttes figyelem-
bevételével megvalósítható to-
vábbi fejlesztési-rendezési-sza-
bályozási folyamataihoz.

PARTFELMÉRÉS A BÁNYATAVAKNÁLPARTFELMÉRÉS A BÁNYATAVAKNÁL

A felmérések eredményei-
ről a készítők a márciusi nyil-
vános testületi ülés keretében
tartanak tájékoztatást, amely-
re minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk! 

Az esemény pontos idő-
pontját a márciusi újságban
közöljük. (szerk)

Dr. Sallay Ágnes
(BCE Tájtervezési és

Területfejlesztési Tanszék)

Boromisza Zsombor 
(BCE Tájvédelmi és

Tájrehabilitációs Tanszék)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Édesanyánk

SZOLNOKI FERENCNÉ

templomi búcsúztatóján tiszteletüket tet-
ték, akik szóban vagy írásban együttérzésü-
ket fejezték ki.

Gyermekei

KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNY 

A  Magányos Időseket Segítő Alapítvány
értesíti az olvasókat, hogy széleskörű
előkészítő munka után megkezdjük egy Kis-
térségi Szenior Foglalkoztatási Klub  /rövidít-
ve:  KSZFK / működtetését.

A Klub célja: a Szenior Foglalkoztatási
Szövetség országos hálózatának tagjaként
– konkrét segítséget nyújtani az idősebb mun-

kanélkülieknek az álláskereséshez szüksé-
ges ismeretek megszerzéséhez, valamint a
sikeres álláskereséshez,

– a Klub folyamatos működésével megte-
remteni  a  Ráckeve kistérségi munkáltatók
és a szenior álláskeresők foglalkoztatási fó-
rumát.

Az alapító rendezvény 2010. február 23-
án, 14 órakor kezdődik.

A további klubfoglalkozások minden hó-
nap negyedik keddjén szintén 14 órakor
kezdődnek.

Helye: Petőfi Művelődési Ház, Duna var -
sány, Kossuth L. u. 2. sz.

A Klub munkáját támogatja a Közép-ma-
gyarországi Munkaügyi Központ, valamint a
Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség is.

A rendezvényünkre nemcsak a munkát
keresőket, hanem a munkaadókat, az érdek -
képviseleteket, valamint minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

A Misa Alapítvány által felkért
Klubvezető: Dr. Gligor János,

valamint
a Petőfi Sándor Művelődési Ház

Igazgatója: Szabó Julianna

MMMM     EEEE     GGGG     HHHH     ÍÍÍÍ     VVVV     ÓÓÓÓ
Délegyháza Térségi Beruházó Víziközmű Társulat – rendkívüli

küldöttgyűlési ülését az Alapszabály rendelkezései szerint

2010. február 12-én  (péntek) 16 órára összehívjuk.

Helye: Délegyháza
Délegyháza, Árpád u. 8., Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Tervezett napirendi pontok:

1. Lenzsér Zoltán lemondása
Előadó: Lenzsér Zoltán. Előterjesztés: írásbeli.

2. Új társulati elnök megválasztása
Előadó: Lenzsér Zoltán. Előterjesztés: írásbeli.

Határozatképtelenség esetén az ismételt küldöttgyűlés ideje: 2010. február 12. (pén-
tek) 17.00 óra.

Délegyháza, 2010. január 27.

Lenzsér Zoltán, az Elszámoló Bizottság elnöke

AA  SSZZEERREETTEETTSSZZOOLLGGÁÁLLAATT  HHÍÍRREEIIAA  SSZZEERREETTEETTSSZZOOLLGGÁÁLLAATT  HHÍÍRREEII
Előző híreinkben tájékoztattuk községünk lakosságát, hogy várjuk Né met or szág -

ból a karácsonyi kamiont. A kamion ismét megjött. Ígéretünknek megfelelően elő is
készítettük a német adományokat karácsonyi, lakossági válogatásra. Úgy terveztük,
hogy december 19-én a Hangárnál, december 20-án az Erdei Vendéglő parkolójá-
ban rakodunk ki. Sajnos az időjárás közbeszólt. Ezúton tájékoztatjuk az azon a kör-
nyéken lakókat, hogy amint az időjárás engedi, időben értesítjük őket a válogatás új
időpontjáról. 

Tájékoztatjuk fekvőbeteg tagtársainkat, hogy róluk sem feledkeztünk meg. Folya-
matosan készítjük és majd házhoz szállítjuk részükre a csomagokat.

Tájékoztatjuk mozgáskorlátozott tagtársainkat, hogy a 2010. évi „közlekedési tá-
mogatás” iránti igény bejelentési határideje 2010. 04. 30. Az igénybejelentéshez ki
kell tölteni egy űrlapot, amely megkapható az Önkormányzat Szociális Csoportjánál
vagy Palóczai Kiss Balázsné szervezeti titkárnál. Az igénylés beadásakor be kell
mutatni a nyugdíjszelvényt vagy egyéb kereseti kimutatást, jövedelmi igazolást,
mely az egy főre eső 71.250 Ft-nál magasabb nem lehet. Felhívjuk tagtársaink fi-
gyelmét, hogy: aki esélyegyenlőségi támogatásban részesül, az közlekedési támoga-
tásra nem jogosult.

M.K. Délegyházai Szervezet és a Máltai Szeretetszolgálat Vezetősége

Ingyenes szóbeli jogtanácsadás
Délegyháza Önkormányzat Hivatali Tárgyalójában ingyenes szóbeli jogtanácsadás.

Minden kedden 13 órától 15 óráig.

Lakásproblémák, banki és egyéb hivatalos levelek értelmezése, családjogi problémák,
öröklés stb.

Tartja: dr. Hornok Szilvia ügyvéd. Tel.: +36/24-534-045. 
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A délegyházi önkormányzat képviselő-testülete 415/2009. (X. 29.)
számú határozatának megfelelően immáron mi is részesei lehetünk a
Dunavidék Televízió (röviden DVTV) műsorainak.

Tehát tényleg benne leszünk, mert ezentúl havonta egyszer 10 perc
terjedelemben stúdióbeszélgetés formájában módunk van saját témaja-
vaslataink alapján hírt adni településünk eseményeiről, történéseiről.

Kérjük a civil szervezeteket, művelődési, kulturális, sport szervezete-
ket, hogy elérhetőségeiket adják meg a szerkesztőségnek. A témákat és a
szereplőket közösen szeretnénk kiválasztani.

Immáron 558 településen nézik a Dunavidék Regionális Televízió
műsorait, így a Délegyháza által küldött információkról is ugyanennyi
településen értesülhetnek. Az Európai Unió által is szorgalmazott prog-
ramok többsége támogatja a települések minél szélesebb körű megjele-
nését. Az INVITEL  IPTV és a helyi kábelszolgáltatók együttes lefedett-
ségén több mint 300 ezer főre tehető a DVTV által elért lakosok száma.

Annak köszönhetően, hogy a térségben egyedülálló hírmennyiséget
tud a DVTV felkutatni napi szinten, februártól minden munkanap jelent-
kezik friss híradóval. A Szigeti Krónika című műsor ezután esténként
negyedórában foglalja össze a térség életét, eseményeit, sport és kulturá-
lis eredményeit.

Hol és hogyan nézhető a DVTV adása?

• A faluban a helyi kábelszolgáltató S9-es csatornáján vehető
(Szerkesztő megjegyzése: most jan. 26-tól műszaki okból egyidejűleg két

helyen vehető: S9 és S8/154.25 MHz-en. Később az egyik helyen meg-
szűnik, amiről értesít a kábelszolgáltató.)

• Aki a faluban vagy az üdülőterületen, tanyán az INVITEL IPTV
szolgáltatását veszi igénybe, Ő  az IPTV 80-as csatornán nézheti.

•  Interneten:  www.dunavidektv.hu 

„BENNE LESZÜNK A TV-BEN!”

Ahol a gyereknek is jó – ott a család is boldog
Három éve üzemel és több mint tíz család számára jelent köny-

nyebbséget a Délegyházán működő Zsebi-Baba Családi Napkö-
zi. A településen ezzel a lehetősséggel próbálják segíteni azokat
az édesanyákat, akik idő előtt kénytelenek munkába állni. Egyre
többször halljuk a különböző híradásokból, hogy telítettek a
bölcsődei férőhelyek. Ez különösen így van mióta háromról két
évre csökkentették a gyes időtartamát.

– 2008. január 2-án nyitottuk meg a családi napközit. A nyitást
megelőzően felmértük a lakosság igényeit, és ez alapján próbál-
tuk kialakítani az intézményt – mondta el Mártonné Szekeres
Ági intézményvezető.

Délegyházán jelenleg 12 gyerkőc jár az intézménybe, amely
önkormányzati támogatásból valósult meg.

– Rendkívül büszkék vagyunk a családi napközire, ugyanis
úttörőnek számít kezdeményezésünk a környéken – emelte ki
Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármester.

Jelenleg másfél évestől három éves korig várják a gyermeke-
ket. A nyitva tartást is próbálták a szülők igényeihez igazítani:
reggel héttől délután ötig vigyáznak a csöppségekre.

– Amellett, hogy vigyázunk a gyermekekre, minden nap foglal-
kozásokat tartunk nekik. Gyurmázhatnak, festegetnek, mesét

hallgatunk, táncolunk, ha jó az idő,
akkor pedig kint vagyunk a szabad-
ban – meséli az intézmény vezetője,
Mártonné Szekeres Ágnes.

A családi napközi a szülők számá-
ra is nyitott. A különböző rendezvényeken, mint például a kará-
csonyi, húsvéti ünnepek, a gyerekek mellett az anyukák és apu-
kák egyaránt részt vehetnek.

– Most a farsangra készülünk, természetesen ide is várjuk
majd a szülőket – árulta el Mártonné Szekeres Ágnes. A gyere-
kek megfelelő felügyelete mellett legalább olyan fontos az is,
hogy a lehető legjobb ellátásban részesüljenek.

– Az étkeztetést a közeli óvodából oldjuk meg, onnan szállít-
ják a kicsiknek a finomabbnál finomabb ételeket. 

Az elmúlt időszakban egyre több helyről lehet hallani, hogy
önkormányzati vagy civil összefogás segítségével családi nap-
közik alakulnak az országban.

– Bízunk benne, hogy időközben az állam is rájön arra, hogy
hiányoznak a háttérintézmények, amelyek el tudják látni a meg-
növekedett igényeket. Térségünkben legutóbb Ráckevén nyílt
egy hasonló intézmény.

Pintér Dániel Róbert – PiDRó

HÍRÜNK A VILÁGBAN…
(riport a DVTV esti híradójából)
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Varjú László közleménye

Újabb nagyprojekt kapott brüsszeli
jóváhagyást – uniós forrásból

bővülhet az M0 autópálya
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megkapta az Európai Bizottság jóváhagyását

az M0 budapesti körgyűrű déli szektora, M1 és M5 autópálya közötti szakaszának
megépítését, bővítését előirányzó magyar nagyprojektre. A mostani döntéssel im-
már 15 nagyprojekt kapott brüsszeli igent, melyek összes támogatási értéke meg-
haladja a 605 milliárd forintot, teljes beruházási értékük pedig a 750 milliárdot.
Ezeken felül további 14 nagyprojekt van túl a kormánydöntésen, amelyek közül 9
már Brüsszelben várja a támogató döntést.

A hazai fejlesztéspolitika sikere, hogy az Európai Unió tagországai közül
Magyarország dobogós helyen áll a legtöbb nagyprojektet benyújtó tagállamok
között, az összes tervezett nagyprojekt arányát tekintve azonban Magyarország az
első. A beruházások azért is kiemelt jelentőségűek, mert a magas színvonalon
előkészített nagyberuházások jelentenek választ azokra a kihívásokra, amelyekkel
a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság miatt szembesül az építőipar, a hazai
munkaerőpiac. Az elfogadott nagyprojektnek köszönhetően újabb lépés történik a
magyarországi autópálya-hálózat teljes kiépítése felé. Az uniós társfinanszírozás
összege ebben az esetben 453,6 millió euró, azaz csaknem 95 milliárd forint. A
projekt kormány által megítélt Közlekedés Operatív Programból nyújtott támoga-
tása 111 Mrd forint, az összköltségvetése pedig több mint 120 Mrd forint. Az
elkerülő teljes déli szakaszának szélesítése 85 százalékban uniós támogatással va-
lósul meg. A projekt végrehajtásért a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. felelős.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. március 9-én nyújtotta be a bizottságnak
a nagyprojektet.

A körgyűrűn óriási a nehéz-tehergépkocsi forgalom. Jelenlegi kapacitása és
kétszer kétsávos kivitelezése nem alkalmas arra, hogy eleget tegyen a folyamato-
san növekvő forgalmi követelményeknek. Ezért a fejlesztés keretében kétszer há-
romsávos autópálya kerül kialakításra, leállósáv építése mellett. A második pálya
a már leglévő autóút mellé fog épülni, és a szomszédos csomópontok fejlesztésé-
re is sor kerül. Megépül 16 felüljáró, egy aluljáró, emellett Hárosnál egy 770 mé-
ter hosszú, Soroksárnál pedig egy 500 méter hosszú Duna-híd is. A körgyűrű vo-
nalának kiegészítéseként egy kétszer három sávval + leállósávval rendelkező au-
tópálya is épül, amely az 51. sz. főutat az M0-M5 csomópontnál közvetlenül köti
majd össze a körgyűrűvel. Az új nyomvonalon épülő szakasz mentesíti és kiváltja
az M5 autópálya azon szakaszát, mely ma még összeköti az M0 déli és keleti
szektorát. A fejlesztés eredményeképpen gyorsabban járható, de emellett bizton-
ságosabb is lesz az eddig baleseti statisztikáiról elhíresült útszakasz. A tranzitfor-
galom terhét elhárítja a főváros belterületi úthálózatáról, jelentősen könnyítve és
gyorsítva ezzel a belső gépjárműforgalmat, nem mellékesen pedig tisztább,
élhetőbb környezetet is teremt. Az új kiépítés több forgalmi sávot és leállósávot
is tartalmaz, mely nagyobb kapacitást és jobb forgalmi viszonyokat eredményez.
A lassabban haladó nehézforgalom jobban elkülönül, ezáltal várhatóan növelve
az átlagsebességet. A jobb forgalmi viszonyok, a kevesebb torlódás várhatóan
jobb közlekedésbiztonsági helyzetet, várhatóan 30%-kal kevesebb balesetet is
eredményez.

Csak azért is
egészségesebb

leszek!
Az egészségünkkel törődni az

ilyen válságos időkben talán fonto-
sabb, mint bármikor – mondta el
újságunknak Schwarzkopf Me lin -
da, a Ceragem Sziget Kft.
ügyvezető igazgatója. Ma már nem
kell szükségszerűen távoli orszá-
gokba elmennünk, ha tenni aka-
runk az egészségünkért. A
Ceragem Mas ter az első és a mai
napig egyetlen magyarországi
gyógyászati segédeszköz tanúsít-
vánnyal rendelkező thermo-akup-
resszúrás masszázságy, amit ven-
dégeink 3 éve díjmentesen próbál-
hatnak ki hétfőtől szombatig min-
den nap.

Kérdésünkre, hogy kik mehet-
nek a szigetszentmiklósi bemutató-
terembe, Schwarzkopf Melinda el-
mondta, hogy szeretettel várnak
mindenkit, aki javítani szeretne
egészségi állapotán. Vannak ven-
dégek, akik magas vérnyomással
érkeztek hozzánk, mások gerinc -
bántalmakkal, mozgásszervi prob-
lémákkal, cukorbetegséggel, mig-
rénnel, alvászavarral, depresszió-
val, allergiával, és már próbatermi
körülmények között is számottevő
javulást tapasztaltak egészségi ál-
lapotukban. Nem ritka az sem,
hogy évtizedes fájdalmak és elvál-
tozások enyhültek néhány hónap
alatt.

Címünk:
Szigetszentmiklós-Gyártelep,

Lordok Háza, a szigethalmi Mű
út mellett, a buszpályaudvarral
szemben.

Telefonszám:
06-24-447-547
www.ceragemsziget.hu

Nyitva tartás:
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Délegyházi Hírek hir detési
díjai 2010. 01. 01-jétől

Egész oldalas színes (A4) 12.000,-
Egész oldalas fekete 10.000,-
Fél oldalas színes 6.000,-
Fél oldalas fekete 5.000,-
Negyed oldalas színes 3.000,-
Negyed oldalas fekete  2.500,-
Apróhirdetések  500,-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.

Az újság minden hónap első hétvégéjén jelenik meg,
lapzárta minden hó 25-én.

Hirdetésfelvétel: Szabóné Kolozsvári Ilona főszerkesztő
DÉLEGYHÁZI HIREK

mobil: +36/30-692-1063, tel./fax: +36/24-212-264
ilona.kolozsvari@freemail.hu

D É L E G Y H Á Z I
H Í R E K

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Szabóné Kolozsvári Ilona

e-mail: ilona.kolozsvari@freemail.hu
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Szabó József, Szigetfű Olga

Tel./fax: +36-24/212-264

Készült: 1300 példányban
Eng. sz.: B/PHF/1408/P/1994

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.

Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés
jogát, az eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

Következõ lapzárta: 2010. febr. 22. hétfő éjfél

Kiadó lakás! Délegyházán másfél szobás összkomfortos lakás, mun-
kásoknak is kiadó. Tel.: +36-24-212-078 vagy +36-30-397-4154

KKöözzéérrddeekkűű  tteelleeffoonnsszzáámmookk::
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011
Fax szám: +36-24/212-057

2. Napközi Otthonos Óvoda
Tel.: +36-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: +36-24/212-055
Fax szám: +36-24/212-125

4. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

5. Fogorvos
Tel.: +36-24-212-753

6. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

7. Kölcsey Művelődési és Információs Központ
Tel.: +36-24/212-005

8. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

9. Posta
Tel.: +36-24/512-805

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/542-115

11. Polgárőrség, Boltos József
Tel.: +36-70/419-35-49

12. Településőr: Trencsánszki Tibor
Tel.: +36-30/328-0304

13. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
+36-20-321-2255

14. Temetkezés
Elohim Kft.
Tel.: +36-30/678-9278, +36-30/236-4884

APRÓHIRDETÉSEK
Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC-sző nyeg ragasztást, anyaggal is. Szolid árak, garancia!

Tel.: +36-30-354-3769 
***

Redőny, reluxa, napellenző stb. javítás, készítés rövid határidővel,
garanciával. Tel.: +36-20-364-2383

***
Mindenféle üveges munkát, képkeretezést vállalok, rövid határidővel.
Selyem János Dunavarsány, Görgey utca 6/A. Tel.: +36-20/343-0968

***
Tilly Zoltán órásmester. Kereskedés-kulcsmásolás. 2330 Duna ha -

rasz ti, Fő út 11. Tel.: 06-30-954-6191, e-mail: tillyz@pr.hu,
www.orasmester.sokoldal.hu. Nyitva tartás: kedd–péntek: 9-17 h,

szombat: 9-12 h. Ebédidő: 13-14 h.

Fitness – Wellness
női kondicionáló torna Hölgyeknek!

Kondi torna Délegyházán, hölgyek részére. Állóképesség-javítás, zsír-
égetés, alakformálás! Ha hiányzik egy kis mozgás, vagy ha úgy érzed, túl fá-
radékony vagy, és szeretnél egy jó csapatban, jó zenére mozogni, felfrissül-
ni, itt a helyed, kortól és testalkattól függetlenül. Ha gyermeked van, az sem
gond, nyugodtan hozd magaddal. A gyerekeknek játszósarkot alakítunk ki.

Csak az a fontos, hogy jól érezd magad! Jó közérzet – jó kinézet.
Hétfő: 1430–1530 (kivéve a hónap első hétfőit), Csütörtök: 1430–1530

A művelődési ház kistermében.
Várlak szeretettel!

Pásztor Veronika rekreációs szakedző
Első alkalom: február 4., csütörtök. A részvétel ingyenes.
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KEDVES DÉLEGYHÁZIAK!
2009. évi rendezvényeinkről elkészítettünk egy

DVD-lemezt 1300 példányban, amit kettős céllal
szeretnénk ingyen mindenkihez eljuttatni.

Először: aki ott volt, annak egy szép emlék, és bizo-
nyára jólesik feleleveníteni az emlékeket. Másodszor:
ezúton szeretnénk a többiek figyelmét felhívni arra,
hogy itt Délegyházán is tartalmas rendezvények van-
nak, 2010-ben itt helyben is minden család megtalál-
hatja a gondtalan kikapcsolódás lehetőségét.

Ezt a DVD-t a ráckevei Tourinformnak is megküld-
tük. Ígéretet kaptunk, hogy a különböző szakkiállításo-
kon folyamatosan vetíteni fogják, így népszerűsítve
községünket.  Már az idén is többen jöttek más telepü-
lésekről, rendezvényeinket szeretnénk hagyománnyá
fejleszteni, az áhított idegenforgalmat ily módon is
idecsalogatni. Ezért vettük bele a Pünkösdi Király-vá-
lasztást is az ismertetőnkbe. Természetesen azt nem a
Délegyházi Faluszépítő Egyesület rendezte, hanem a
Végelgyengülés Tömegsport Egyesület. Mi csak meg-
hívott vendégként voltunk ott, egy színvonalas, válto-
zatos, eseménydús rendezvény résztvevőiként. Elkészí-
tettük a DVD borítóját. Aki gondolja, kivághatja az új-
ságból és a DVD-tokra ráragaszthatja. Figyelem, ez a
lemez nem jogvédett! Másolása és terjesztése nem til-
tott, sőt ajánlott. A lemezek terjesztése reményeink
szerint az újsággal egyszerre kerül a postaládába, de nem az újság részeként, nem az Önkormányzat finanszírozásában készült. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a
szobor születéséről és az augusztus 20.-i rendezvényről külön filmeket készítettünk. Egyesületünktől ezekből a DVD-lemezekből igényelni lehet a 06-30-380-5261
vagy 06-24-212-360 számú telefonokon. Ugyanezeken a telefonokon várjuk ötleteiket, hogyan lehet még színesebbé tenni rendezvényeinket. Várjuk azokat az intéz-
ményeket, egyesületeket, klubokat, és mindenkit, akik rész kívánnak venni ezeken a közösséget, összefogást segítő, formáló munkában bármilyen módon.

Délegyháza Faluszépítő Egyesület – Hancsics György

Egészségpénz-Egészségpénz-
tári kártyáktári kártyák
elfogadásaelfogadása

Ingyenes házhozIngyenes házhoz
szállításszállítás
BankkártyafizetésiBankkártyafizetési
lehetőséglehetőség
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HAMAROSANHAMAROSAN
NYITUNK!NYITUNK!

Italdiszkontunkban
az egyszerűtől a

minőségi italokig
mindent megtalálhat.

Hétköznap: 08–18-ig
Hétvégén: 10–18-ig

Nyitva tartás:


