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Dicsértessék a jó Isten Krisztus!
Angyal száll az égből, ruhája hófehér
csillagokon lépdel, míg a földre le ér.
Jobbjában az új év, még fátyol borítja,
de az ó esztendőnek készen már a sírja.
Angyal édes angyal, lebbentsd föl a fátylat,
hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat.
Hozz reánk örömet, áldást, békességet,
hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.

Népköltés

Minden kezdet amellett, hogy új
lehetőség, egyben valaminek a

vége is. Számvetést, leltárt készítünk,
s átgondoljuk, hogy mit tettünk és mit
tehettünk volna. Biztos vagyok abban,
hogy számos olyan dolog van, amely-
re szívesen emlékezünk, és vannak
olyanok is, amiket legszívesebben el-
felejtenénk. 

Magam elkötelezett híve vagyok
an nak, hogy az úgynevezett

köz(-ös) dolgainkat rendbe tegyük.
Sok ilyen van; közintézmények, köz-
biztonság, közgondolkodás, közbe-
széd, közbizalom és sorolhatnám to-
vább, ezekből áll a mi közös életünk,
közéletünk! 

Annyi segítőkész, a közösség építé-
sén fáradozó, a köz ügyeit szem előtt

tartó civil szervezet és jó szándékú
ember él ebben a faluban, hogy meg-
alapozottan bízhatom abban, hogy ez
az összefogás az új esztendőben is
megmarad, és együtt szépíthetjük köz-
ségünket.

Részévé kell válnia mindennapjaink
kultúrájának, hogy odafordulunk egy-
máshoz és megbeszéljük közös dolga-
inkat nem pártpolitikai alapon, hanem
emberi módon. 

Ez alatt a pár hónap alatt felmértük
a problémákat és dolgozunk a

megoldásokon. Dolgozunk azon, hogy
a lakosok ne érezhessék az országra
jellemző egymás iránti érdektelensé-
get, gazdasági kilátástalanságot, fá-
sultságot.

A2011-es évben Önkormányzatunk
költ ségvetése bizonyára fesze-

sebb lesz az eddigieknél, de szem előtt
kell tartanunk, hogy vannak céljaink,
törekvéseink. Ha körbenézünk telepü-
lésünkön, láthatjuk, hogy páratlan ér-
tékek tulajdonosai vagyunk.

Őszintén bízom abban, hogy a ne-
héz körülmények ellenére egy si-

keres új  évnek nézünk elébe,  álmain-
kat megvalósíthatjuk. Reméljük, rövi-
desen gyermekeink egy új óvodát
kapnak, útjaink állapotán javítani tu-
dunk, még több szociálisan rászoruló
emberen segíthetünk majd, és egy
„komfortos Délegyházát” adhatunk a
lakosoknak.

MINDEN KEDVES DÉLEGYHÁZI
LAKOSNAK KELLEMES

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

dr. Riebl Antal
polgármester

„Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!

Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.

Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.”

Arany János

BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁNUNK
KEDVES

OLVASÓINKNAK!
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Délegyháza Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete 2010. no -
vem ber 15. napján 16,00 órakor a Kölcsey
Művelődési Házban megtartott rendes
nyílt ülésén: 

1. A Mária Közösségi és Kulturális
Ház kialakítása és a Délegyháza Nap kö -
ziotthonos Óvoda komplex felújítása
című pályázatok ügye, Mária Ház köz-
beszerzését lezáró döntés meghozatala 

556/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő határo-
zatot hozza: a KMOP-5.2.1/A-09-2009-
0031 azonosító számú Mária Közösségi
és Kulturális Ház kialakítása Délegyhá-
zán című projekt 2. közbeszerzési eljá-
rást eredménytelenné nyilvánítja, mert
a két beérkezett ajánlat nem tett eleget a
kiírásban szereplő nettó 54 milliós limit-
nek, és ezért azok eredménytelenek.

557/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/A-09-
2009-0031 azonosító számú Mária Kö-
zösségi és Kulturális Ház kialakítása Dél  -
egyházán című projekt támogatásáról le-
mond, mivel a pályázat során elnyert,
építésre fordítható forrás nem elég annak
finanszírozásához, valamint felhatalmaz-
za polgármesterét a Pro Régió által köve-
telt 600 ezer forint kifizetésére, annak jo-
gosságának vizsgálata után, azt a folyó-
számlahitel terhére engedélyezi.

558/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0001 számú
Nap köziotthonos Óvoda komplex fej-
lesztése című pályázat kiviteli tervek el-
készítésére érkezett REProject Kft.
3.300.000 Ft (azaz hárommillió-három-
százezer forint) + ÁFA összegű áraján-
latát fogadja el.

559/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0001 számú
Napköziotthonos Óvoda komplex fej-
lesztése című pályázat kiviteli tervei kap-
csán felmerült 625 ezer forint többlet-

költség finanszírozását a Képviselő-tes-
tület beruházási hitel terhére biztosítja.

560/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0001 számú
Napköziotthonos Óvoda komplex fej-
lesztése című pályázat kapcsán az új ter-
vek elkészítésével megbízza a REProject
Kft.-t 1.600.000 Ft (azaz egymillió-hat-
százezer forint) + ÁFA összegű díjazá-
sért, mely összeget a Képviselő-testület
beruházási hitel terhére biztosítja. 

2. Bánfalvi Sándorné peres ügye 

561/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete eldönti, hogy dr.
Riebl Antal polgármestert és dr. Molnár
Zsuzsanna jegyzőt felhatalmazza arra,
hogy a Bánfalvi Sándorné felperes és
Délegyháza Község Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala alperes között fo-
lyamatban lévő munkaügyi perben
(2.M.912/2008) a fellebbezés benyújtása
mellett tárgyalásokat folytasson Bán fal -
vi Sándornéval a peren kívüli megegye-
zés érdekében, azzal a feltétellel, hogy a
kialkudott egyezséget a Képviselő-testü-
letnek annak megkötése előtt jóvá kell
hagynia. 

4. Az önkormányzat 2010. III. negyed-
évi beszámolójának elfogadása. A 2010.
évi költségvetési rendelet módosítása 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7
igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül az alábbi rendeletet al-
kotja:

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-

testületének …/…(….) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2010. évi

költségvetéséről szóló 
10/2009. (II. 16.) számú rendeletének 

4. sz. módosítás 2010. III. n. év
(a rendelet elfogadásra került 2010.

november 15-én, kihirdetve 38/2010.
(XI. 16.) számon 2010. november 16-án.)

565/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete eldönti, hogy elfo-
gadja az önkormányzat 2010. III. ne-
gyedévi pénzügyi beszámolóját. 

6. Iskola Alapító Okiratának módosí-
tása – vagyonrendelet-módosítás

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7
igen szavazattal, tartózkodás és nem sza-
vazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-

testületének …./... (...) önkormányzati
rendelete a Képviselő-testület az
önkormányzat vagyonáról és a

vagyongazdálkodás egyes szabályairól
szóló 37/2010. (X. 21.) önkormányzati

rendelet módosításáról
(a rendelet elfogadásra került 2010.
november 15-én, kihirdetve 39/2010.

(XI. 16.) számon 2010. november 16-án.)

7. Egészségház felújításának és eme -
let bővítésének ügye – pályázati felhívás
jóváhagyása 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta az
Egészségház felújításának és
emeletbővítésének pályázati felhívását,
és azt a jelen határozat mellékletében
szereplő módon elfogadja azzal a kiegé-
szítéssel, hogy az önkormányzat 2,4 mil-
lió forinttal kívánja meghirdetni. A be-
érkezett pályázatok bontására és bírá-
latra történő előkészítésére felkéri Vágó
Istvánt és Molnár Antalt, hogy
szakértőként segítsék a Pénzügyi – Fej-
lesztési – Ügyrendi Bizottság munkáját.

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a soron következő
decemberi rendes ülésén – a Pénzügyi –
Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság által ja-
vasolt pályázó(k) jelenlétében – tárgya-
lás útján dönt a nyertes pályázatról.

8. Hókotrás és útjavítás ügye 

570/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete eldönti, hogy annak
érdekében, hogy törvényi kötelezettsé-
günknek eleget tudjon tenni és az útjain
történő biztonságos közlekedést biztosí-
tani tudja, Fekete Sándorné alvállalko-
zóval köt szerződést hókotrásra 6400 Ft
+ÁFA/óra munkadíjért, valamint havi 5
nap útjavításra igény szerint a Saba-
Bau Kft.-vel köt szerződést 5.000 Ft/+
ÁFA/óra munkadíjért. Felhatalmazza
Dr. Riebl Antal polgármestert a kivá-
lasztott vállalkozókkal történő
szerződéskötésre.
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9. Mesterséges jégpálya létesítésének

ügye 

571/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete eldönti, hogy annak
érdekében, hogy a délegyházi fiatalok
balesetmentes sportolását támogassa, a
mesterséges jégpálya létesítéséhez hoz-
zájárul a strandfocipálya területén a ci-
vil szervezetek közreműködésével, és
fenntartásához 30 ezer forint támoga-
tást biztosít a költségvetésből. 

18. DTV Zrt. – Majosháza Község Ön-
kormányzata – Délegyháza Község Ön-
kormányzata engedményezési ügy 

573/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete felhatalmazza
dr. Riebl Antalt, Délegyháza Község Pol -
gármesterét, hogy engedményezési
szerződést kössön a DTV Zrt.-vel a
Majosháza Község Önkormányzatának
a DTV Zrt.-vel szemben fennálló tartozá-
sa tárgyában. Az engedményezés ellenér-
tékét a DTV Zrt.-vel szemben fennálló
eszközhasználati díj követelés képezi.

12. Képviselők és külső bizottsági ta-
gok tiszteletdíjának ügye

575/2010. (XI. 15.) – 579/2010. (XI. 15.)
számú képviselő-testületi határozatok
Délegyháza Község Önkormányzat

Képviselő-testülete Rényei Ernő oktatá-
si bizottsági tag nyilatkozata alapján tu-
domásul veszi, hogy a 2010. október –
november – december havi tiszteletdíjá-
ról (20.947 Ft) lemondott. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Jakus Lászlóné
képviselő és bizottsági tag nyilatkozata,
Görbe István képviselő és bizottsági tag
nyilatkozata, Takácsné Válóczi Tünde
képviselő és bizottsági tag nyilatkozata
alapján tudomásul veszi, hogy a 2010.
november – december havi tiszteletdí-
jukról (73.436 Ft/fő) lemondtak. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Tóth Mihályné
képviselő és bizottsági tag nyilatkozata

alapján tudomásul veszi, hogy a 2010.
november – december havi tiszteletdíjá-
ról (56.042 Ft) lemondott. 

Délegyháza Község Képviselő-testüle-
te 2010. évre vonatkozóan a fenti össze-
gekkel csökkenti a képviselői és bizottsá-
gi tagi tiszteletdíjak előirányzott össze-
gét, és ugyanezen összeggel megemeli az
általános tartalék előirányzatát. Képvi-
selő-testület felkéri Hivatalát a 2010. évi
költségvetési rendelete fentieknek meg-
felelő módosításának előkészítésére.

14. SZMSZ módosítása

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7
igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül az alábbi rendeletet al-
kotta:

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének …./….. (…...)
önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2008. (VI. 17.) önkormányzati

rendelet módosításáról
(a rendelet elfogadásra került 2010.
november 15-én, kihirdetve 40/2010.

(XI. 16.) számon 2010. november 16-án.)

16. D5Holding Kft. használati szerző-
dése 

584/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Med-
gye si József (D5 Holding Kft. ügyvezető-
je) által megküldött, az önkormányzat
tulajdonában lévő V. tó használatára vo-
natkozó szerződéstervezetet, és elfogad-
ja a jelen határozat mellékletét képező
szerződéstervezetet azzal a módosítás-
sal, hogy a bérleti díj egy öszszegben fi-
zetendő, esedékessége: 2011. május 31. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza dr.
Riebl Antal polgármestert, hogy a fen-
tiek figyelembevételével, a testület ja-
vaslataival módosított szerződést alá-
írja.

19. Víziközmű Társulatnak biztosított
helyiségrésszel kapcsolatos ügy 

585/2010. (XI. 15.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat
Kép viselő-testülete eldönti, hogy felha-
talmazza alpolgármesterét, hogy a Ví zi -
közmű Társulás részére szívességi rezsi-
költség, egészségügyi kiskönyv, internet
és telefon visszakapcsolása ügyében el-
járjon, és Polgármesterét, hogy a he lyi -
séghasználati szerződést a Vízi köz mű
Társulattal a Víziközmű Irodára meg-
kösse. (Vadkörtefa utcai Víz mű te lep)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Délegyháza Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete 2010. no -
vem ber 29. napján 16 órakor megtartott
rendkívüli ülésén: 

1. Czombos Kristóf ingatlanának bel-
területbe vonása – határozat pontosítása

604/2010. (XI. 29.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete megerősíti ko-
rábbi ülésén meghozott 399/2010. (VII.
16.) számú Képviselő-testületi határoza-
tát, mely szerint a Czom bos Kristóf tu-
lajdonát képező, Délegyháza 0155/15
hrsz-ú, 500 m2 térmértékű, gyep (legelő)
megjelölésű ingatlant belterületbe kí-
vánja vonni. A belterületbe vonás – azaz
a terület-felhasználás – célja az ingatlan
parkosítása, valamint egy lejáró kialakí-
tása a parti sétány megközelíthetőségé-
nek biztosítása céljából. Ezt a célt Dél-
egyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete – az ingatlan tu laj do no sá -
val egyeztetve – a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a belterületbe vonást követő 4 éven belül
kívánja elérni.

A Képviselő-testület felkéri hivatalát
a szükséges intézkedések megtételére.

2. Dunavarsány önkormányzati pá-
lyázatának támogatói nyilatkozata

605/2010. (XI. 29.) számú képviselő-
testületi határozat

Délegyháza Képviselő-testülete az 51-
es számú főút és az 52101. számú közút
szintbeli kereszteződésében lévő, ki-
emelten balesetveszélyes csomópontjá-
nak körforgalommá történő átépítését
támogatja.

A testületi ülések részleteit a www.delegyhaza.hu honlapon és a könyvtárban olvashatják. – A szerk.
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Délegyháza Község Önkormányzata a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján
korábban 4 féle helyi adót vezetett be, melyek az
alábbiak: telekadó, építményadó, helyi iparűzési
adó, idegenforgalmi adó. (A gépjárműadó külön tör-
vény hatálya alá tartozó átengedett központi adó.)
Az önkormányzat adómegállapítási jogát a Htv-ben
foglalt korlátok között gyakorolhatja. 

Az önkormányzat anyagi helyzete indokolttá tet-
te a hatályos adórendeletek felülvizsgálatát a tör-
vény keretei között, tekintettel arra, hogy az adók
mértéke – a csekély bevételt jelentő idegenforgalmi
adó kivételével – évek óta irreálisan alacsony szin-
ten került megállapításra a törvényi mértékhez ké-
pest, és az önkormányzat a megnövekedett feladata-
it, valamint a folyamatban lévő és tervezett beruhá-
zásait (pl. óvodabővítés plusz kiadásai, útépítés/út ja -
ví tás, önkormányzati kötelező feladatok ellátása) az
adókból eredő többletbevételből tudja csak finanszí-
rozni. 

A helyi adók mértéke és a mentességek köre
2011. január 1-jétől a következők szerint alakul:

1. Az építményadó mértéke 1.100 Ft/m2/év. A

mentességekre, kedvezményekre a Htv. 3. § (2) be-
kezdésének, 13. §-ának, valamint az építményadó-
ról szóló 20/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
7. §-ának rendelkezései irányadók. 

2. A telekadó mértéke 100 Ft/m2/év. A mentessé-
gekre, kedvezményekre a Htv. 3. § (2) bekezdésé-
nek, 19. §-ának, valamint a telekadóról szóló
23/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ának rendelkezései irányadók. 

3. Az idegenforgalmi adó mértéke személyen-
ként és vendégéjszakánként 400 Ft. A mentességek-
re, kedvezményekre a Htv. 3. § (2) bekezdésének,
31. §-ának rendelkezései irányadók. 

4. A helyi iparűzési adó mértéke nem változik: 
a) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny-

ség esetén az adó évi mértéke a településen az adó-
alap 2 %-a.

b) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén az adó mértéke: 

ba) A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 37.
§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-
végzés után {piaci és vásározó kiskereskedelem}
naptári naponként 1.000 forint,

bb) A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 37.
§ (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékeny-
ség-végzés után {b) építőipari tevékenység folytatá-
sa, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kuta-
tása, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakítá-
sokkal végzett tevékenység időtartama adóéven be-
lül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.
Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180
napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének
helye telephelynek minősül, c) bármely – az a) és b)
pontba nem sorolható – tevékenység, ha annak foly-
tatásából az adózó közvetlenül bevételre tesz szert,
feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi terü-
letén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel}
naptári naponként 3.000 forint. 

A mentességekre, kedvezményekre a Htv. 3. §
(2) bekezdésének, 39/D. §-ának rendelkezései
irányadók. 

A Htv. a www.magyarorszag.hu kormányzati
portálon, míg az önkormányzat rendeletei a község
honlapján és a könyvtárban megtekinthetők.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az adóbeval-
lási és adófizetési kötelezettségüket szíveskedjenek
határidőben teljesíteni. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

2011. január 1-jével módosul a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény. A törvény alap-
ján a következő évtől az ügyintézési határidő 22
munkanapról 30 napra változik. A változás a határ-
idők számítását könnyíti meg, az ügyintézési határ-
idő hossza gyakorlatilag változatlan marad. Fel-
hívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hatósági eljárá-
sok illeték-, illetőleg igazgatási szolgáltatási díjkö-
telesek. Amennyiben az ügyfél díjfizetési kötele-
zettségének nem tesz eleget, a hatóság az eljárást
megszünteti.

Délegyháza Község Önkormányzatának több
rendelete is módosult 2010. december 15. napjá-
val. A változások elsősorban a szabálysértési bír-
ság felső határát érintik. A szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény 16. § (2) bekezdése alap-
ján az önakormányzati rendelet 50.000 forintban
állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb össze-
gét, az eddigi 30.000 forint helyett.

Változtak a behajtási engedélyek kiadásának
feltételei. Ezt követően a behajtási engedély kiadá-
sára irányuló kérelmet legkésőbb az engedélyben
foglalt időpont vagy időtartam kezdőnapját meg-
előző 8. napon kell benyújtani. Behajtási engedély
a továbbiakban nem adható annak, akinek a Köz-
ség felé adótartozása áll fenn.

Az önkormányzati tulajdonú vizeken december
15-től lehetősége nyílik nem elsősori ingatlantulaj-
donosoknak is víziállások (stégek) létesítésére. Eh-
hez azonban elsősori ingatlantulajdonos engedé-
lyére van szükség. Ilyen engedély legfeljebb öt év-
re adható. A stég létesítéséhez továbbra is kérni
kell az Önkormányzat engedélyét, melynek eljárá-
si költsége 2200 forint, melyet illetékbélyegen kell
leróni. Az engedély kiadásához szükséges forma-
nyomtatvány a Község honlapjáról letölthető.

A rendeletek és azok módosításai elérhetőek a
www.delegyhaza.hu internetes oldalon és a közsé-
gi könyvtárban.

A szolgáltatók áremelése miatt 2011. január 1-
jétől módosulnak a díjrendeletek is. A díjrendele-
tek módosításai is megtalálhatóak lesznek a honla-
pon és a községi könyvtárban.

dr. Czapek Dorka közigazgatási előadó

TELEPÜLÉSŐR SEGÍTI AZ
ISKOLÁBA JUTÁST

Mint mindenki számára ismeretes, az Üdülőte-
rületről gyalogosan elég nehéz a gyermekek isko-
lába jutása. Ezt a beköszöntött hideg és a hó csak
tovább nehezíti. Délegyháza Községben település-
őr dolgozik, aki kora reggeltől gépjárművel járja az
utcákat. A körülményekre tekintettel úgy döntöt-
tünk, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy né-
hány gyermeket a településőr autóval iskolába, va-
lamint onnan haza szállítson 2011. január 3-tól. A
gépjármű befogadóképessége azonban véges, csu-
pán három kisgyermek egyidejű szállítására van
lehetőség. Igény szerint természetesen arra is lehe-
tőség nyílik, hogy akár több fordulót is tegyen az
autó. Ezúton kérem a szülőket, akik élni kívánnak
ezzel a lehetőséggel, tájékoztassák gyermekeiket,
hogy a településőr autóba nyugodtan beszállhat-
nak, hiszen az az iskolába viszi őket. Természete-
sen ezt a lehetőséget az idősek is igénybe vehetik.

Amennyiben a gyakorlat azt igazolja, hogy tö-
meges igény van a gyermekek és az idősek nap-
közbeni, községen belüli szállítására, az igények-
nek megfelelően helyi menetrend szerinti buszjárat
beindításáról gondoskodunk.

A településőr a következő útvonalon közleke-
dik: szolgálati útvonala a  Glóbuszig tart, az Üdülő
sétányon végighaladva hozza be az iskolába, óvo-
dába a gyermekeket, a Dunavarsányról 6:44-kor
induló vonat az utolsó, amelyhez ki tudja vinni a
diákokat, lakosokat.

Újszülöttek:

Márton Ábel 2010. 12. 07.

„Ez a természet cselszövénye…
szeretni kell… meghalni érte, de
inkább élni, szolgálni Őt,
a tündérbájú csecsemőt” /Várnai Zseni/

Elhunytak:

Haris András 1964. 01. 25.
Szabó Dénes 1955. 08. 02.

„Megfordulok – de merre menjek?
Hiszen Te nem vagy már sehol!
Soha, sehol már meg nem lellek,
S mindig itt leszel valahol.”

/Váci Mihály/

Lakóhelyet létesített: 17 fő
Tartózkodási helyet létesített: 5 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik a férjem temetésén részt vettek vagy
táviratilag nyilvánították ki részvétüket.

Bukta Jánosné 
és családja



Délegyháza Község területén az alábbiak sze-
rint történik a hó eltakarítása.

Elsőként a buszjárat útvonalán és a gyűjtő
utakon, ezt követően az intézmények előtti uta-
kon és a falu központjában lévő utakon, végül a
kisebb forgalmú utcákban, tanyákon történik a
hó eltakarítása. Itt egy, az önkormányzat által
megbízott vállalkozó végzi el az utakra hullott
hó eltakarítását. Ezzel egy időben az üdülőterü-
leti utak hóeltakarítását az önkormányzati tulaj-
donú traktor és hótoló látja el.

A havat akkor kezdjük el takarítani, amikor
annak magassága eléri az 5 cm-t. 

A síkosság-mentesítésről síkosság-mentesí-
tővel és homokkal gondoskodunk a buszjárat
vonalán, valamint a falu központjában lévő fő-
utakon. Az átláthatóság megkönnyítése érdeké-
ben a két traktor által végzett területet nyolc
ütemre osztottuk, amely tartalmazza az utcákat

a hóeltakarítás várható sorrendjében. Egy-egy
traktor az általa „lefedett” nyolc ütemet optimá-
lisan 9-10 óra alatt képes letakarítani. (Előfor-
dulhatnak útban parkoló kamionok, személy-
gépkocsik, hóátfúvások, melyek akadályozhat-
ják a hótolók munkáját.)

Délegyháza Község Önkormányzata
I. traktor
1.: Vasút sor, Árpád út, Némedi út
2.: Rákóczi út, Petőfi u., Kölcsey u., Tompa

köz, Vég u., Temető u., Vadkörtefa u.
3.: Kossuth u., Dózsa György u., Vörösmarty

u., Gomb köz, Kis köz, Kastély köz, Szabadság tér
4.: Jókai u., Temető u., József Attila u., Móra

F. u., Arany J. u., Kinizsi u., Ady E. u., Berzse-
nyi u., Csatorna köz, Csermely köz, Kanális
köz, Táncsics u., Gizella u.

5.: Európa u., Deák F. u., Gábor Áron u.,
Széchenyi u., Vásárhelyi u., Ibolya u., Hóvirág u.

6.: Bóróka köz, Búza u., Cserje sor, Bányász
sor, Honvéd sziget, Aköv sziget, Diófa köz, Vad-
virág u., Hársfa sétány, Árok u., Zöldrét u., Nyírfa
u., Mandula köz, Tölgyfa köz, Gesztenyés köz

7.: Galla tanya, Szilfa u., Fűzfa u.
8.: Csóka tanya, Gacs sor
II. traktor
1.: Gizella telep, Kéktó sétány I.
2.: Kavics u., Csendes u., Paprika köz, Sirály

u., Zsombékos u., Tavirózsa u., Kurta köz,
Szántó u., Mária u.

3.: Határ út, Üdülő sétány, Kéktó sétány II.,
Sóderos út, Nyárfa sor

4.: Újpesti sor, Gesztenye u., Liget u., Fa-
gyöngy u., Eper u., Gyöngyvirág u., Diófa u.,
Ciklámen u., Erdőalja u., Fény u., Akácos u.,
Boglárka u., Áfonya u.

5.: Óbudai telep
6.: Nomád part, Rigó u., Pacsirta u., Fecske

u., Fácán u., Túzok u.
7.: Faház sor, Anna u., Vadrózsa u.
8. Naturista part, Tsz telep

Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányzat 2010. no -
vember 15., valamint 2010. december 14. napján
megtartott képviselő-testületi ülésén arról határo-
zott, hogy hasznosítani kívánja 1/1 arányú tulajdo-
nában lévő Délegyháza 130/3 hrsz-ú (természet-
ben: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8. szám alatt ta-
lálható), kivett egészségház megjelölésű, 1 445 m2

térmértékű belterületi ingatlanán lévő egészségház
felépítményének 330 m2 alapterületű tetőterét. 

1. A pályázat tárgya:
Délegyháza 130/3 hrsz-ú, kivett egészségház

megjelölésű, 1 445 m2 térmértékű belterületi ingatla-
non lévő (természetben: 2337 Délegyháza, Rákóczi
u. 8. szám alatt található) felépítmény tetőterének
(300 m2) hasznosítása meghívásos pályázat útján. A
pályázat tárgyát képezi az egészségház tetőszerke-
zetének felújítása, a tetőtér beépítése és hasznosí-
tása, valamint az egészségház homlokzatának
felújítása. A felmerülő építési, szerelési és engedé-
lyezési költségek a pályázót terhelik, mely költségek
és az elvégzett munka, valamint 2.400.000 Ft + ÁFA
vételár ellenértékeként a tetőtér tulajdonjoga a
nyertes pályázóra átruházásra kerül az épület tár-
sasházzá minősítése útján. A társasház alapításában
az önkormányzat jogi segítséget nyújt, az alapítás
költségeit a pályázóval fele-fele arányban viseli.

2. Az ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Délegyháza Község Önkor-

mányzata.
Ajánlatkérő címe: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Ajánlatkérő telefon/faxszáma: tel.: 06-24/542-

155, fax: 06-24/542-156
Ajánlatkérő e-mail címe:
polgarmester@delegyhaza.hu
3. A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:
Az ingatlan címe: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8.
Az ingatlan övezeti besorolása:

„Vt-2” jelű településközpont vegyes övezet (az
egyéb vegyes funkciójú területek övezete)

A terület építési előírásai: Az övezetekben lakó-
épület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgálta-
tó, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
egyéb közösségi szórakoztató épület egyaránt léte-
síthető.  35%-os mind a terepszint feletti, mind a te-
repszint alatti beépíthetőség, legnagyobb épít -
mény magasság 8,0 m. A tető hajlásszöge 35-45
fok között választható meg úgy, hogy a tető gerinc-
magassága nem haladhatja meg a tényleges
építménymagasság + 6 métert.

A tetőtér beépíthetőségének vizsgálata során a
tetőtér állapotával kapcsolatban 2009 novemberé-
ben készült statikai műszaki leírás és szakvéle-
mény az Önkormányzat kapcsolattartó személyé-
től (Jakab Istvántól) beszerezhető.

4. A pályázat formai és tartalmi követelmé-
nyei:

A benyújtandó pályázati anyagoknak formai
megkötései nincsenek.

Tartalmazniuk kell:
– az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetősé-

geit (telefon, fax, e-mail cím stb.), 
– cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a

cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét,
képviseleti jogát igazoló okiratot,

– az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról,
hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé
fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adó-
tartozása (nullás adóigazolás),

– ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja je-
len pályázati kiírásban foglalt feltételeket,

– a pályázat tárgyát képező ingatlan hasznosítá-
sával kapcsolatos elképzelések rövid szöveges is-
mertetőjét, látványtervet, esetleg építési, kiviteli
tervdokumentációt és ahhoz kapcsolódó költség-
vetési tervet.

5. A pályázat benyújtása:
Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű aláírás-

sal ellátva írásban, postai úton vagy személyesen

kell benyújtani Délegyháza Község Önkormány-
zat 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. címére. A boríté-
kon kérjük feltüntetni jelen pályázati felhívás ikta-
tási számát (7157-4/2010.), valamint a következő-
ket: „Egészségház tetőterének hasznosítása”.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2011. január 10. (hétfő) 12 óra

Hiánypótlásra minden pályázónak egy alkalom-
mal van lehetősége.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.
6. A pályázat bontása és elbírálása:
A beérkezett pályázatokat tartalmazó borítéko-

kat kizárólag a Pénzügyi – Fejlesztési és Ügyrendi
Bizottság bonthatja fel. A pályázatok bontására a
Pénzügyi – Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2011. január 13. napján tartandó rendes ülésén ke-
rül sor. A bontást követően a Pénzügyi – Fejleszté-
si és Ügyrendi Bizottság szakértő bevonásával ja-
vaslatot tesz a Képviselő-testület felé, a pályáza-
tokkal kapcsolatos eljárást lezáró döntést – a bi-
zottság által javasolt ajánlattevő jelenlétében, tár-
gyalás útján – Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete hozza meg 2011. január 18.
napján tartandó rendes ülésén. Délegyháza Község
Önkormányzat Képviselő-testülete az összességé-
ben legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt
megállapodást. Az elbírálás eredményéről minden
pályázónak külön értesítést küldünk.

Délegyháza Község Önkormányzata fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás
bármely szakaszában – indoklás nélkül eredmény-
telennek nyilvánítsa.

A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát képe-
ző ingatlannal kapcsolatos további felvilágosítás
kérhető:  Jakab István településfejlesztési előadó

tel.: 06-24/542-155/3. mellék
e-mail: muszaki@delegyhaza.hu
Délegyháza, 2010. december 20.

dr. Riebl Antal polgármester



Tájékoztató  Tájékoztató  

Magyarországon évente négy-ötezer sérülés
történik kutyatámadás miatt. Legtöbbször éppen a
család házi kedvence támad gazdáira, de veszé-
lyesek lehetnek az éjszaka kiengedett állatok is. A
támadások nem előzmény nélküliek, csak az em-
berek gyakran nem ismerik fel a jeleket, és nem
látják be, hogy az a fajta kutya nem nekik való. Fi-
gyelmeztető jel, ha a kutya saját szabályokat állít
fel: nem enged a helyéhez, vagy nem lehet a köze-
lébe menni, amikor eszik – ilyenkor előbb-utóbb
baj lehet.

Mit tegyünk, ha támad a kutya?
A kutyatámadások áldozatai sokszor gyere-

kek vagy idős emberek. A gyerekek magas (si-
kító) hangja, illetve sírása kiválthatja az agresszi-
ót, az idős embereknél pedig az, ha védekezés
közben (például bottal) hadonásznak, ami az
amúgy is pattanásig feszült kutyát még jobban in-
gerelheti.

Ha támadás ér bennünket, fontos, hogy soha
ne fordítsunk hátat a kutyának, ha lehet, tart-
suk meg a kellő távolságot, és semmi esetre se
kezdjünk el futni, mert a kutya gyorsabb nálunk.
Ne hadonásszunk se a kezünkkel, se bottal, ne
kiabáljunk, hanem szépen, nyugodt, csendes
hangon próbáljuk meg lehiggasztani a kutyát („jó
kutya, semmi baj” stb.). Ha a támadás akkor kö-
vetkezik be, amikor saját kutyánkat sétáltatjuk,
akkor általában mindig a kedvencünk a célpont.
Ilyenkor a kisebb kutyát vegyük fel és rejtsük el,
mert például egy kistermetű állat gerincét köny-
nyen eltörheti egy nagyobb testű kutya. Ha a ked-
vencünk nagyobb méretű (pláne ha hosszabb sző-
rű is), akkor nagyobb az esélye a küzdelemben, de
azért ha lehet, kerüljük el, akadályozzuk meg az
ádáz viaskodást.

A harapás meggyógyul, de a lélek nem…
Ha bekövetkezik a legrosszabb, és akár minket,

akár a kutyánkat megharapta a támadó kutya, ak-
kor a következőt kell tenni. Ha sikerül a kutya
gazdáját megtalálni, akkor mindenképpen el kell
kérni tőle a kutya hitelesített, sorszámozott oltási
könyvét, és megnézni benne, mikor volt utoljára
beoltva veszettség ellen. Az oltás 365 napig, azaz
egy évig érvényes. Figyelem! Ha az oltási könyv
nem sorszámozott (2010. január 1-jétől minden
kutya könyvét sorszámozottra kell lecserélnie a
kezelő állatorvosnak), vagy ha a beírás nem hite-
les, nincs lepecsételve vagy aláírva, akkor a
könyv nem érvényes.

Mikor mondhatjuk egy kutyára azt, hogy
agresszív?

Agresszió alatt erőszakos viselkedést értünk,
mely adott dologra irányul. Ebben a helyzetben a
kutya támadó, de akár védekező pozíciót is felve-
het, melynek egyértelmű jelei vannak. Ilyenkor a
kutya nyaki szőrzetét felborzolja, farkát általában
felemeli, oldalra húzza a füleit, összeráncolja orr-
nyergét, vicsorít vagy ugat, előre nyújtja a nyakát,
és az „ellenfélre” szegezi tekintetét. 

Egy támadással fenyegető kutya általában
igényt tart valamire: ez lehet a táplálék, egy másik

élőlény, vagy a terület, melyet meg akar védeni
másoktól. 

Mint ahogy említettük, az agresszív viselke-
dést a félelem is kiválthatja, így védekezést is je-
lezhet, ami azt jelenti, hogy szeretné elkerülni az
összecsapást, vagy éppen be szeretné azt fejezni. 

Mi válthatja ki az agressziót?
Sokak szerint az olyan állatok, melyek agresz-

szív viselkedést tanúsítanak, csakis és kizárólag
zárt körülmények között tarthatóak, vagy el kell
őket mielőbb altatni. Ez azonban nem megoldás!
Az agresszív viselkedésnek először meg kell álla-
pítani az okát, mielőtt kezelni kezdjük! Mi ma-
gunk ne fogjunk hozzá, ehhez mindenképpen
szakértő segítségét kell kérnünk! Manapság már
vannak olyan szervezetek, iskolák, ahol viselke-
dészavarral küszködő állatokkal foglalkoznak. 
Az agressziót kiválthatja pl.:
– félelem, biztonságérzet hiánya,
– éheztetés,
– a környezethez és az emberhez való kötődés hi-

ánya,
– a helytelen tartás,
– fajtának megfelelő mozgásigény biztosításának

hiánya,
– ingerszegény környezet,
– illetve a tisztázatlan rangsor…

Nemcsak az agyonkínzott, kiéheztetett vagy
petárdáktól világgá menekült és falkába tömörült
kutyák támadásairól hallunk, hanem a kiegyensú-
lyozott körülmények között élő, szeretetet és min-
den mást megkapó kutyáknál is előfordul hasonló
eset, de ez nagyon ritka, és ennek is vannak elője-
lei, amit figyelni kell. 

Sajnos találkoztam már 1 méteres láncra kötött
kutyával, aki jobb esetben táplálékként száraz ke-
nyeret kap vízbe áztatva, ráadásul úgy, hogy azt
seprűnyéllel tolják elé, mivel az állat megközelít-
hetetlenül őrjöng. Ha ezek az állatok elszöknek,
nagyobb az esély, hogy támadni fognak, hiszen
velük nem foglalkoztak! Az ilyen esetekre is
mondhatjuk például, hogy nem a kutya tehet róla,
hogy így nevelték, és hogy így tartották évekig,
ami alatt akaratán kívül agresszívé vált.

Ebtartási rendeletek eddig is voltak, és állatvé-
delmi törvény is van, de ezt az emberek többsége
nem tartja be. Például figyelmen kívül hagyják
azt is, hogy Délegyháza község egész területén
szigorúan tilos veszélyes kutyákat tartani és te-
nyészteni.

Veszélyes kutyák közé az alábbi ebek tar-
toznak:

– Staffordshire terrier
– Staffordshire bullterrier
– Cane corso
– Amerikai Staffordshire terrier
– Amerikai pitbull terrier
– Pitbull terrier 
Felhívjuk a lakosság figyelmét a következő

jogszabályi rendelkezések betartására:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló

1998. évi XXVIII. törvény

A veszélyes állat tartása és szaporítása
20. § (2) A természetvédelmi oltalom alatt nem

álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyez-
mény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tar-
tására, szaporítására az állatvédelmi hatóság ad-
hat engedélyt. Az engedély kizárólag abban az
esetben adható meg, ha a tartás, illetve szaporítás
a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti
vagy veszélyezteti, és az egyed tartási feltételei –
ideértve a tartáshoz, illetve szaporításhoz szüksé-
ges szakismeret is – biztosítottak. Az engedély-
ben – ha az állat azonosíthatósága megoldható –
rendelkezni kell a veszélyes állat azonosíthatósá-
gának módjáról. 

(4) A veszélyes állat tartási helyéül szolgáló in-
gatlanon, ingatlanrészen az állat fajának feltünte-
tésével a veszélyre felhívó, jól látható, tartós jel-
zést kell elhelyezni.

(5) Az állattartó veszélyes állatát közterületen
csak átmenetileg, közvetlen és állandó felügyelet-
tel, ember és állat életét, testi épségét nem veszé-
lyeztetve tarthatja.

(6) A veszélyes állat tartójának gondoskodnia
kell arról, hogy az állat közterületre vagy más ma-
gánterületére ne juthasson be. Ennek hiányában
tartási engedély nem adható.

(7) A veszélyes állat tartását, illetőleg szaporí-
tását jogszabály vagy hatósági határozat megtilt-
hatja, illetve feltételhez kötheti. A veszélyes álla-
tok körét, valamint tartásuk, szaporításuk, illetve
a veszélyes állattá nyilvánítás feltételeit külön
jogszabály állapítja meg.

(8) Az állatvédelmi hatóság a (2) bekezdésben,
a természetvédelmi hatóság a (3) bekezdésben le-
írt veszélyes állat vonatkozásában nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az állat tulajdonosának
és tartójának nevét, címét, valamint az állat azo-
nosítását szolgáló adatokat és az állat tartási he-
lyének adatait.

21. § (1) A természetvédelmi oltalom alatt nem
álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyez-
mény hatálya alá nem tartozó veszélyes állatnak
az országba való behozatalához az állatvédelmi
hatóság tartási engedélye szükséges. Az állatvé-
delmi hatóság a határozatát a rendőrségnek meg-
küldi. 

22. § (1) Veszélyes állat elidegenítése, felügye-
letének átengedése hatósági engedélyhez kötött.
Az engedélyezésre a veszélyes állat tartásának
engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.

(2) A veszélyes állat tartója a veszélyes állat
a) eltűnését az állatvédelmi hatóságnak és a

rendőrhatóságnak, a természetvédelmi oltalom
alatt álló, illetőleg nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat ese-
tében a természetvédelmi hatóságnak is,

b) elhullását az állatvédelmi hatóságnak és az
állatorvosnak

haladéktalanul köteles bejelenteni. 
23. § (1) Ha a veszélyes állat tartója az enge-

délyben foglalt feltételeket nem, vagy nem meg-
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felelően teljesíti, illetve veszélyes állatot engedély
nélkül tart, vagy behoz az országba, az állatvédelmi
hatóság, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló,
vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény ha-
tálya alá tartozó veszélyes állat esetében a termé-
szetvédelmi hatóság – a tulajdonos költségére, a fel-
tételek biztosításáig – a veszélyes állat állatkertbe
vagy más megfelelő helyre való szállítását rendel-
heti el, vagy egyéb megfelelő intézkedést hozhat. 

24. § A veszélyes állat tartójának felelősségére
a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel
járó tevékenységet folytatókra vonatkozó szabá-
lyait kell alkalmazni.

Veszélyes ebek tartása és az állatviadalok
tilalma

24/A. § (2) Tilos a veszélyes eb bármely mó-
don való szaporítása, tenyésztése – ideértve a vét-
len szaporulatot is –, az országba való behozatala,
kivitele, elidegenítése, bármely formában történő
versenyeztetése, őrző-védő feladatokra való tartá-
sa, képzése és alkalmazása.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az állat-
védelmi hatóság embernek vagy állatnak – inger-
lése nélkül – okozott súlyos sérülés miatt egyedi-
leg ebet veszélyesnek minősíthet (a továbbiak-
ban: veszélyesnek minősített eb). 

(4) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb
kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott en-
gedéllyel, kormányrendeletben meghatározott
feltételek esetén és módon, egyedi azonosítóval
ellátva tartható. 

(5) A veszélyes és veszélyesnek minősített
ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell
tekinteni.

24/E. § (1) Ha a veszélyes ebre vonatkozó eb-
tartás szabályait megszegik és emiatt az eb em-
bernek vagy állatnak sérülést okoz, az állatvédel-
mi hatóság elrendeli az eb életének kioltását.

(2) Ha a veszélyesnek minősített ebre vonatko-
zó ebtartás szabályait megszegik, és emiatt az eb

a) embernek 8 napon belül gyógyuló sérülést
vagy állatnak kisebb sérülést okoz, az eb ivartala-
nítását,

b) embernek vagy állatnak ismételten az a)
pont szerinti sérülést okoz, vagy embernek 8 na-
pon túl gyógyuló sérülést, illetve állatnak súlyos
sérülést okoz, az eb életének kioltását

elrendeli az állatvédelmi hatóság. 
(3) A veszélyes vagy veszélyessé minősített eb

tulajdonosa ellen indított büntető- vagy szabály-
sértési eljárás során jogerős határozattal elkobzott
eb életének kioltását el kell rendelni.

(4) A jogerős határozattal elrendelt ivartalaní-
tás, tartós egyedi azonosítás, továbbá a lefoglalás,
az elkobzás és az eb élete kioltásának költségei az
eb tulajdonosát terhelik.

A veszélyes állatokról és tartásuk
engedélyezésének részletes szabályairól szóló
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2. § (1) Veszélyes állat tartására engedélyt az a

természetes személy kaphat, aki
a) cselekvőképes,
b) rendelkezik szakirányú tartási ismereteket

igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel és
szakmai gyakorlattal,

c) ha a b) pontban előírt feltételekkel személye-
sen nem rendelkezik, az azoknak megfelelő sze-
mélyt alkalmaz,

d) rendelkezik a tartási hely közvetlen szom -
szé dainak beleegyező nyilatkozatával,

f) teljesíti a biztonsági előírásokat.
(4) A veszélyes állattá nyilvánított egyedek tar-

tási feltételeit és a tartás biztonsági előírásait az el-
járó hatóság – a veszélyes állattá nyilvánítással
egyidejűleg – egyedileg határozza meg. Ha a tar-
tás biztonsági feltételei nem felelnek meg a mel-
lékletben előírtaknak, az Átv. 23. §-ának rendel-
kezése szerint kell eljárni.

A 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet vonat-
kozó rendelkezései:

1. § (2) bekezdése „A rendőrség képviselője a
veszélyes állatokkal kapcsolatban megtartott
hely színi szemlén köteles részt venni.

2. § A jegyző az állattartót az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezése, valamint szökésének
megakadályozása érdekében meghatározott épí-
tési munka elvégzésére kötelezheti.”

Az állatok nyilvántartása
6. § A jegyző az önkormányzat illetékességi te-

rületén tartott veszélyes állatokról nyilvántartást
vezet.

7. § (1) A jegyző az állatvédelemre, valamint
az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése
esetén – a (2) bekezdés szerinti állatok kivételével
– az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

(állatvédelmi hatóság alatt a hatásköri jogsza-
bályok alapján a települési jegyző értendő)

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a
fenti jogszabályi rendelkezések betartására,
tekintettel arra, hogy azok betartását rendsze-
resen ellenőrizni fogjuk, és a szabályok be nem
tartása esetén a jogszabályban előírt intézke-
déseket alkalmazzuk.

Többször gondoltam már arra, hogy tennünk
kell azért valamit, hogy megelőzzük a bajt, de
minden kutyatartóval nem tudom azt megértetni,
hogy foglalkozzanak a kutyájukkal, és tartsák in-
gatlanukon belül a kutyájukat, hogy ne tudjanak
megszökni, vagy ne dobják ki Őket, mert ha ku-
tyaharapás, vagy rosszabb esetben haláleset törté-
nik, akkor már utólag nem sokat tehetünk azért,
hogy megelőzzük a bajt.

A tv-ben lettem figyelmes egy riportra, mely-
ben a Gödöllői Kutyaiskoláról beszéltek, hogy
ebben az iskolában nem csak kutyakiképzéssel
foglalkoznak, hanem járják az országot, és gyere-
keknek és felnőtteknek tartanak előadást azzal
kapcsolatban, hogy mit kell tennünk, ha támad a
kutya. 

A Kutyaiskola szakemberei, kiképzői képzett,
jól nevelt és gyermekekhez szoktatott kutyákkal
felkeresik az aktuális intézményt, majd (kiképzett
kutyusok segítségével) bemutatóval egybekötött
oktatást tartanak.

Az oktatás folyamán elmondásra kerülnek a
kiskorúak elleni kutyatámadások és a kutyás bal-
esetek számának csökkentése érdekében a kutyák
testjelei, jelzései: borzolt szőr, félénk, bizonytalan
tartás vagy ellenkezőleg, túl peckes tartás, lecsa-
pott fülek, hátrahúzott fogíny, vicsorgás, morgás:

támadásra utaló jelek; csóválás, „trappolás”, orr-
dugdosás, pacsiadás: boldogságra, kedveskedésre
utaló jelek.

A gyerekek csoportosan gyakorolják, miként
kell viselkedni utcán kóbor kutya megjelenésénél
az állat támadását elkerülendő, illetve ha az állat
támad, akkor mi a teendő. Elhangzik, hogy a fu-
tás-menekülés, a magas hangon történő beszéd, a
kapkodás, hadonászás ingerli a kutyákat, mivel
támadásra – zsákmányszerzésre – ösztönzik őket.
Helyes viselkedés, ha normál ütemben közleke-
dik a gyerek úgy, hogy az állatot szemmel tartja.
Ha kialakul egy támadásra utaló helyzet, a gyerek
álljon meg egy fa, fal, kerítés előtt, hogy az állat
ne tudja megkerülni, viselkedjen passzívan, tehát
maradjon csendben, álljon egy helyben, táskáját,
szatyrát maga elé tartva. A kutyák a passzív visel-
kedést látva rövidebb-hosszabb idő múlva odébb-
állnak, számukra érdekesebb dolgokat keresve. 

Mindezek után a polgármester úr beleegyezett,
hogy a kutyaiskola szakemberei községünk lako-
sainak – kicsiknek és nagyoknak egyaránt – tájé-
koztatást adjanak, és erre

2011. január 18-án kedden kerül sor az óvo-
dában, az általános iskolában és a művelődési
házban. Ez azonban összesen 100.000 Ft-ba
kerül, és a hivatalnak erre a célra csak 40.000
Ft áll a rendelkezésére.

Ezért kérem Önöket, hogy aki tud, pénzben
támogassa ezt az ötletet, akár csak 100 Ft-tal is,
mert ha minden lakos csak ennyivel járulna
hozzá, akkor a hiányzó 60.000 Ft gyorsan
meglenne.

Ha tudnak ezzel kapcsolatban felajánlást
tenni, kérem keressenek meg a polgármesteri
hivatalban.

Ha összejön a hiányzó pénz, akkor arról
vagy a hivatal honlapján, vagy hirdetmény út-
ján Önöket tájékoztatni fogom. Ha bármilyen
kérdésük vagy ötletük lenne ezzel kapcsolat-
ban, akkor azt szívesen veszem vagy a 06-24-
542-155-ös telefonszámon, vagy írhatnak az
igazgatas@delegyhaza.hu e-mail címre.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási

Főelőadó
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Az álláskeresőket segítő klubunk törté-
netének egyik jelentős foglalkozását tar-
tottuk meg 2010. november 30-án Du na -
varsányban a Petőfi Művelődési Ház nagy-
termében.

A rendezvény első részében érdekes és
tartalmas tájékoztatót tartott Schwartz
Gás pár úr, a Ráckevei Munkaügyi Kiren-
deltség vezetője régiónk munkaügyi
helyzetéről. Az előadását projektoros pre-
zentációval szemléltette. Ezt követően vá-
laszolt az álláskeresők kérdéseire. Ezek
közül a legfontosabbak az alábbiak voltak:

1./ Mi lesz a RÁT-tal?
2./  Milyen változások lesznek a közcélú

munkavégzés jelenlegi rendszerében?
3./ Változik-e a START-kártya család?
4./ Mikor, milyen államilag támogatott

képzések lesznek a munkaügyi kirendelt-
ség szervezésében?

A rendezvényre meghívtunk több, a tér-
ségben tevékenykedő céget, illetve a
képviselőjét, de a többoldalú (írásos és te-
lefonos) invitálásunk ellenére csak egy
munkaadó: Molnár János Suzuki és Chev -
rolet márkakereskedő megbízottja jött el,
örömünkre konkrét állásajánlatokkal.

A program befejező részében a nagy
számban megjelent résztvevők a Kővári
Péter úr által továbbított és a MISA Alapít-
vány irodavezetője által rendelkezésünkre
bocsátott terjedelmes álláslistákat nézték
át, keresve a megfelelő munkahelyeket.

Az álláskeresők (már nem először) fel-
vetették, hogy jó lenne a munkanélküliek
számára egy kezdő angol nyelvi tanfolya-
mot szervezni, hasonlóan a klubvezetőségi
tagunk: Radul Zoltán által vezetett számí-
tógépes oktatáshoz. 

Végezetül a jelenlévők kérésének megfe-
lelően decemberben is találkozunk az utolsó
héten kedden, vagyis 28-án 14 órakor.

Boldog Karácsonyt és munkahelyet ho-
zó új esztendőt kíván a MISA Alapítvány
és a klubvezetőség nevében:

Dr. Gligor János

Kedves Pályázók!

Dr. Riebl Antal polgármester úr
felhívást hirdet:

Az informatika mindennapjaink-
ban egyre jelentősebb szerepet tölt be,
egyik rendkívül szemléletes eszköze
a diaprezentáció. Az Önkor mány zat
szeretné Délegyházát is nép sze rű sí te -
ni ezen technika széles körű adottsá -
gai val és pályázatot hirdet 

Délegyháza község természeti szépségeiről, kulturális és sporteseményeiről,
rendezvényeiről diaprezentáció készítésére.

Diák (10-18 év) és felnőtt kategóriában nevezhet be ebbe a versenybe minden délegyházi
lakos egy maximum 50 diából álló diaprezentációval (természetesen feliratokkal, zenei aláfes-
téssel).

A két legjobb alkotás díjazása mindkét kategóriában 10.000-10.000 Ft. A DVD-t jeligé-
vel, a kategória jelzésével kell leadni a Kölcsey Művelődési Központban 2011. február 28-
ig. Zárt borítékban kérjük mellékelni a készítő nevét, címét és telefonszámát.

Egy éven át (2011. év) az önkormányzati megbeszéléseken, találkozókon a nyertes prezentáci-
ókon keresztül mutatjuk be Községünket a vendégeknek.

Eredményhirdetés 2011. március 15-én, a községi ünnepélyen lesz.

(A 2010. decemberi számban megjelent cikk folytatása)

A tervezett ivóvízberuházás tervezett költsége 253.880.000 Ft + Áfa. A költségek tételes listája:
1.) A vízkezelő berendezések és a nyomásfokozó szivattyú blokk gépészeti munkáinak beruházási
költsége: 82.240.000 Ft + 25% ÁFA  
Vas(mangán)talanító, arzénmentesítő szűrő berendezés 4 db
Vegyszeradagoló berendezés 6 egység  
Hálózati szivattyú 3 db
Dekantáltvíz átemelő szivattyú 2 db 
Elektromos működtetés, automatika berendezései. 
Helyszínre szállítással, szereléssel, fertőtlenítéssel, beüzemeléssel, próbaüzemeltetéssel,
Kiviteli és Megvalósulási Tervdokumentáció, valamint Kezelési-Karbantartási Utasítás készítésével.
2.) Vízkezelő létesítményeinek beruházási építési költsége: 94.940.000 Ft + 25% ÁFA  
Vízkezelő gépház beépített alapterület 90 m2

Kezeltvíz tározó 2 db 100 m3

Vasiszap ülepítő 32 m3

Akna 1 db 6 m3

Udvartéri csővezetékek NÁ 200, 125 és NÁ 50 mm (földárokban fektetve) 180 fm
Beton járda és út 400 m2

250 m3-es térszíni tározó külső-belső felújítása
Üzemviteli épület teljes felújítása 70 m2

1. és 2. számú kutak vizsgálata és szükség szerinti javítása.
Vízkezelő gépészetének és létesítményeinek beruházási költsége összesen: 177.180.000 Ft + 25%
ÁFA
3.) Ivóvízhálózat nyomóvezetékének (2000 fm) beruházási költsége: 44.000.000 Ft + 25% ÁFA
4.) Tervezés költsége: 3.000.000 Ft + 25% Áfa
5.) Próbaüzem költsége: 7.000.000 Ft + 25% Áfa
4.) Egyéb, járulékos költségek: 22.700.000 Ft + 25% ÁFA



Tájékoztató  Tájékoztató  

Elérkezett a várva várt nap, melyre készült
minden gyermek…

Már egy hónapja hirdettük az eseményt.
Endrei Tamás megálmodta, hogy lovas szánnal
hordja a Mikulás gyermekeinknek a csomago-
kat. A Koterkó család és jómagam segítettünk
az álom megvalósításában.

A nap szomorúan indult: nem volt hó, hideg vi-
szont annál inkább, így a Pasa Tanya szánkója he-
lyett lovas kocsira kellett átszállnunk. Rossz kez-
dés, késés, újabb gondok… Elromlik a CD-leját-
szó, lefagy minden, nem üzemel a ki han go sító…

A sok gond ellenére nem estünk kétségbe, vég-
re elindultunk, hiszen várnak ránk a gyerekek, és
ez erőt ad. Kihangosító az ölbe, nyitott autó felve-
zetésével, lépésben haladtunk. A kertvárosi ré-
szen, az üdülőn kezdtünk, majd irány a Majósi út.
Itt újabb szerencsétlenség ért, defektet kapott a ko-
csi. Hát ez szánkóval nem fordult volna elő!

Ide-oda futkosott a Mikulás-csapat gumistól-
gumisig. Már több mint két órája álltunk, volt aki
idehozta gyermekét. Izzik a telefon, a Szociális
Bizottság elnöke érdeklődik, de segítséget nem
tud adni, mert ő az Idősek Napján tüsténkedik.

A Mikulás és csapata bizony korgó gyomor-
ral és vacogva várta a segítséget. Két óra után
ENDRU megment bennünket, és egy Moszk -
vics kerékkel lecseréli a rosszat. Köszönet érte, s
immár repülhet a szán. Bocs, a lovas kocsi.

Irány a falu, minden utcába bementünk, de
már kicsit sietősen, tempósabban jártuk az uta-
kat, mert szorított az idő. Volt, ahol kijöttek, volt
ahol csak az ablak mögül integettek.

Délután négykor értünk a Művelődési Ház-
hoz éhesen, átfagyva, hisz kora reggeltől úton
voltunk. A hajtó közli, világítás nélkül nem me-
het tovább, nincs engedélye.

Annak ellenére, hogy háromszáz csomagot
kiosztottunk az úton, még így is jócskán maradt
az ajándékokból. Túránk végén úgy döntöttünk,
másnap – hétfőn – az óvodások, iskolások kap-
ják meg az összes, még meglévő csomagunkat.

Rendezvényünk végén számos tanulságot le-
vontunk, hisz napközben volt időnk gondolkod-
ni, mit, hol rontottunk el. Jövőre igyekszünk
minden eshetőségre felkészülni, még az olyan
defektekre is, amely rendesen csak tizenöt éven-
ként fordul elő.

Köszönettel tartozunk: a Pasa tanyának,
END RUnak, Erdélyi Melindának az adomá-
nyért, Nagy Janinak a sok mikulásért, Erdélyi
Ist ván nak a műsoros CD-ért, Endrei Tamásnak
és a Koterkó családnak az egész kezdeményezé-
sért és a lelkes kivitelezésért.

Boldog Karácsonyt kíván egy szomorú Mi-
kulás nevében: Tujner Ferencné

Sokunk környezetében élnek olyan embe-
rek, aki magányosan, egyedül várják az ünne-
peket. Mivel társ hiányában nem tudják kivel
az ünnepek békés, áldott örömét megélni, ér-
zéseiket megosztani, a karácsony közeledté-
vel esetükben fokozódik az öngyilkosság ve-
szélye. Ez egy kis odafigyeléssel, embertársi
szeretettel megelőzhető.

Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség,
adott esetben akár csak egy telefonhívás több
lehet a legegyszerűbb karácsonyi ajándéknál
is. Az ünnepet, az életet jelentheti.

Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet
azokra az ismerőseire, akik hasonló helyzet-
ben vannak. 

Amennyiben olyan rokona, barátja, is me -
rő se, szomszédja van, akinek szüksége van
egy baráti jó szóra, akinél megelőzhető a tra-
gédia, a közelgő ünnepek alkalmával minden-
képpen figyeljen oda rájuk.
Békés, biztonságos ünnepeket kíván a Pest

Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya.

A Ráckevei Rendőrkapitányság nevében ez-
úton szeretném megköszönni az Önök által
2010-ben nyújtott segítséget, mellyel hozzájá-
rultak eredményes munkánkhoz.

Kapitányságunk a jövőben is várja bejelenté-
seiket, információikat a 06-24-518-680-as, 06-
24-518-690-es, illetve a 112-es, a 107-es és a Te-
lefontanú 06-80-555-111-es telefonszámokon,
illetve személyesen bármelyik körzeti megbízott
irodában, továbbá kapitányságunk ügyeletén.

A Telefontanú Program lényege, hogy egy
ingyenesen hívható telefonszámon a bejelentő
anonimitását biztosítva, felkészült, sok éves
bűnügyi-rendőri tapasztalattal rendelkező mun-
katársak fogadják a bejelentéseket, amelyek ter-
vezett vagy már megtörtént bűncselekmények
körülményeire, jogsértő cselekményekkel kap-
csolatba hozható személyekre vonatkoznak. Ez
lehetőséget nyit mindazoknak, akik tenni kíván-
nak a kriminalitás megfékezéséért, de valami-
lyen ok, körülmény miatt nem akarják kilétüket
felfedni.

A Telefontanú Programon kívül a tanú védel-
mében a Büntetőeljárási Törvény lehetőséget

kínál a hatóság az ügyben tanúként szereplő sze-
mély adatainak zártan történő kezelésére, illetve
bizonyos esetekben arra is van lehetőség, hogy a
tanú teljes kiléte titokban maradjon.    

Mozaikrészlet a Délegyháza
üdülőterület csatorna-beruházás

anomáliáiból… (4. rész)

Folytatása a Délegyházi Hírek 2010. de -
cem beri számában megjelent fenti cím kez de -
tű cikk 3. részének…

A hivatkozott cikk végén – a cikkíró VB
(Veress Béla, a Víziközmű Társulat El len őrzési
Bizottságának tagja) névjele után valaki a követ-
kező nyilatkozatot tette: „A cikk VB magánvéle-
ményét tartalmazza, mely az önkormányzat hi-
vatalos álláspontjával nem egyezik meg.” Nos,
egyrészt túlmenően azon, hogy VB nem véle-
ményt (véleményét), hanem a folyamatban lévő,
még nem befejezett vizsgálatok eddig megálla-
pított tényadatait közölte el ső sorban azzal a cél-
lal, hogy tájékoztassa a Társulat tagságát – az
érintetteket – a tárgyi vizsgálat jelenlegi állásáról,
másodsorban pedig azért, hogy a beruházás
végrehajtásának szer ző déses társberuházó part-
nere az önkormányzat képviselő-testülete, a kö-
zölt információk birtokában felelősséggel, idő-
ben dönthessen az esetleg ráháruló szükséges
tennivalókról. Másrészt pedig a cikkíró és való-
színűleg az érintettek számára sem lehet kielégí-
tő az a névtelen nyilatkozat, miszerint  „A cikk…
az önkormányzat hivatalos álláspontjával nem
egyezik meg.” Az Ellenőrző Bizottság tény meg -
állapításaival szem ben tulajdonképpen nem tud-
juk, pedig kellene tudnunk, hogy mi az önkor-
mányzat álláspontja? Illő és kívánatos lenne, ha
az önkormányzat nevesítve, mielőbb részletesen
kifejtve közölné a tárgyban jelenleg ismeretlen
álláspontját. Eddig ugyanis a Víziközmű Társu-
lat és a szerződéses társberuházó partnere, az ön-
kormányzat – jelesül a képviselő-testület – az El-
lenőrző Bizottság által folyamatosan feltárt ano-
máliák rendezésétől tüntetőleg elzárkózott, le-
het, hogy az Ellenőrző Bizottság saját hatáskör-
ében tett próbálkozásaival sem értett  – és máig
sem ért – egyet? Akkor mivel ért egyet? Talán
csak nem azzal, hogy az eddigi sikeres időhúzás
eredményeként az okozott káresemények való-
ban elévülnek, vagy már egyesek elévültek, a
sok száz kárvallott pedig menjen, vagy mehet a
bíróságra? 

Veress Béla, a Társulat Ellenőrző
Bizottságának tagja    

Délegyháza Község Önkormányzata a fen-
ti cikktől elhatárolódik, s a tárgybéli ál-
láspontját a cikksorozat befejezését kö ve -
tően fogja kifejteni.

Dr. Riebl Antal polgármester

Délegyháza Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki a „Falu Mikulás” meg-
szervezéséért és áldozatos munkájukért
Tujner Ferencnének, Koterkó Ernőnének
és a Pasa Tanya tulajdonosának és mind-
azoknak, akik tevékenyen részt vettek a
Mikulás-nap lebonyolításában.

Délegyháza Község Önkormányzata



Események  
Részlet Dr. Riebl Antal polgármester ünnepi

köszöntőjéből

Eltűnődtem az Önök sorsán. Milyen mozgal-
mas, milyen embert próbáló, milyen gazdag
életutat jártak be. Mennyi mindent köszönhe-
tünk Önöknek!

Hiszen az Önök kortársai közül számosan
megérték a II. világháborút, látták a halottakat,
eltemették az áldozatokat, s Önök kezdték újjáé-
píteni hazánkat, Magyarországot.

A szörnyű világégés után bizonyára Önök is
reménykedtek abban, hogy eltűnnek a születés-
nél fogva szerzett főúri kiváltságok, talán Önök
is úgy érezhették, hogy tehetségük, szorgalmuk
kiteljesedhet a népi demokráciában.

A zsellérek földhöz juthattak, s bíztak ab-
ban, hogy a jó magyar föld biztos megélhetést
nyújt majd.

Aztán jöttek a személyi kultusz, a diktatúra

évei, majd 1956 és az azt követő kádári időszak.
Önök pedig mindeközben építettek, alkottak,
művelték a földet, szántottak, vetettek és arattak.

Felépítették többek között Dunaújvárost, a
budapesti Metrót, a Népstadiont.

Iskolákat, óvodákat építettek, lecsapolták a
Hanságot, szabályozták a Tiszát és hidakat épí-
tettek a Dunán.

Önök közül százezrek, milliók keltek hajnal-
ban, hogy a hatórás munkakezdésre beérjenek, s
szintén százezrek, milliók tértek haza éjfélkor a
váltóműszak végeztével.

És nem is olyan régen átélték, alakítói voltak
a 89-es rendszerváltásnak, új reményekkel, új
hittel és sajnos sok-sok csalódással.

S mindeközben gyermekből felnőtté váltak,
gyermekeik születtek és őket tisztességgel fel-

nevelték. Majd unokáik, dédunokáik születtek,
és sajnos a gyász rettenetes fájdalmait is át kel-
lett élniük. Egyszóval becsülettel és tisztesség-
gel éltek, ahogy most e válságos világban is te-
szik. Egyszerűen, de egyenesen, ahogy igaz,
magyar emberhez illik. 

S most itt ülnek velünk szemben, s mit is tud-
nék mondani Önöknek okosat, szépet, szívhez
szólót. Úgy gondolom, hogy egyetlen szó illik a
mai naphoz, a hála és köszönet szava. Köszön-
jük szépen Éva nénik, Pista bácsik, Marika né-
nik és Gyuri bácsik!

Köszönjük a tanító szavakat, az aggódó éjsza-
kákat, a dorgálásokat és a dicsérő szavakat, kö-
szönjük a hitet és köszönjük kitartásukat.

Köszönjük az emberséget, egyszóval köszön-
jük egész lényüket, s mindannyiunk nevében azt
kívánom, hogy legyen életük hosszú e földön
erőben, egészségben!

Az Isten segítse minden lépésüket!

További képeket a  www.delegyhaza.hu oldalon a Galériában láthatnak

December 12-én a Bajcsy kórház Jótékonysági Karácsonyi Délutánján
vett részt a Margaréta Nyugdíjasklub

A Margaréta Nyugdíjasklub karácsonya



Események  

A novemberi klubfoglalkozáson a 2004. de -
cember 19-i katasztrófa szörnyű nyomait is lát-
hattuk azokon a képeken, melyeket az ótát ra -
füredi kiránduláson készítettem. Azon az éjsza-
kán 50 km hosszan és több km szélességben bo-
rotválta le az erdőt, pusztította el a fenyveseket a
szlovák Magas-Tátrára váratlanul lecsapó, 100
éve nem tapasztalt erejű vihar.

Mivel ez a csodálatos táj a mi egyik kedvenc
úti célunk is volt, hiszen többször kirándultunk
oda  a 80-as években a helyi Vöröskereszt szer-
vezésében, minket is szíven ütött akkoriban a
hír. Az azóta eltelt évek alatt nem sokat válto-
zott az elpusztult táj, megdöbbentő képeket ké-
szítettünk.

Megtudtuk, hogy a katasztrófa egyik oka az
egy időben, egyszerre telepített egyféle fenyő-
fajtából álló erdőség volt. Az újratelepítéskor
ügyelnek arra, hogy kb. 15 év alatt fokozatosan,
különböző fa- és bokorfajtákból (berkenye,
nyírfa, vörös és erdei fenyő stb.) szülessen újjá a
Magas-Tátra erdeje. Az ésszerű újratelepítés
mellett ügyelnek arra is, hogy a nehezen megkö-
zelíthető helyeket meghagyják a mostani állapo-
tukban: egyrészt mementónak, másrészt ezzel a
talajerózió megfékezése, a telepítések megfelelő
mikroklímája, a természetes faszaporodás is
biztosítva lesz. A 2,5 millió köbméter tövestül
kidöntött, derékban kettétört fenyő kitermelésé-
ből  befolyó nyereségből történt a fatelepítés, a 8
millió koronás károk helyreállítása, így pl. a
tátralomnici megsérült drótkötélpályáé is.

Érdekes, hogy a katasztrófa után nem találtak
állati tetemeket a Tátrai Nemzeti Parkban, mert
a vadak megérezhették a veszélyt és tömegesen
menekültek a biztonságos lengyel oldalra.

A helyreállítható sebek mára eltűntek, de a táj

még sokáig fog emlékeztetni minket a rettenetes
pusztításra, az ember felelősségére a természet
arculatának formálásában.

Bulyákiné Éberth Anna, 
az Utazók Klubjának vezetője

(Várom az érdeklődőket minden hónap 3.
péntekjén, 16.30-kor a Művelődési Házban tar-
tandó diavetítéses élménybeszámolóinkra.)

TOVÁBBRA IS VÁRJUK SZERETETTEL AZ ANGOLUL TANULNI VÁGYÓKAT!
Szintfelmérő időpontja: 2011. február 3. 18 óra, a Kölcsey Művelődési Központban.

Első óra: 2011. február 8. 18 óra, a Kölcsey Művelődési Központban. Régi tanulóinkat is várjuk!

Sok szeretettel  hívunk és várunk mindenkit 2011. január 22-én, 15 órától a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából
megrendezésre kerülő ÜNNEPI MŰSORUNKRA. Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ.



Iskolánk életéből  Hirdetés  

Iskolánkban idén ősszel is megrendeztük rendhagyó klubnapközinket,
melyre meghívtuk a helyi óvoda csöppségeit. Az óvodások az alsós nap-
közisekkel különböző foglalkozásokon vehettek részt.

Az egyik csoportban az elsősökkel együtt minden ovis megalkothatta a
saját téli erdejét, és e manuális feladat segítségével mindenki megismer-
kedhetett a téli erdő állataival.

A másodikosok közös bábozásra invitálták a kicsiket, ahol miután meg-
alkották a kedves-kedvelt mesefigurákat, s végül a mesét is eljátszhatták
újdonsült bábjaikkal.

A harmadikosokból és negyedikesekből álló csoportban minden gye-
rek látványos őszi vagy téli lámpást készíthetett egyszerű anyagokból,
melyet aztán mindenki magával vihetett.

Ezúton köszönjük a kedves óvónőknek a segítséget, hogy áthozták hoz-
zánk a gyerekeket! Reméljük, tavasszal megismételhetjük a közös foglal-
kozást.

Az immár hagyománnyá vált Luca-napi
vásárunk is sikeresen lezajlott. Kicsik és na-
gyok egyaránt izgatottan készültek a régi,
megunt játékok cseréjére. 

A finomságokkal is fűszerezett, gyerekzsi-
bongással teli vásár kiválóan sikerült, ezt bi-
zonyítják a helyszínen készült képek is.

A Speciális Olimpia magyarországi szervezete meghirdetett egy prog-
ramot „Szállj be Te is!” jelszóval. A cél az volt, hogy mi gyerekek megis-
merjük a fogyatékkal élő emberek, sportolók életét. Hiába az emberfeletti
erőfeszítés, amellyel próbálkoznak a mindennapi életben boldogulni,
mégis sokszor találkoznak előítéletekkel. 

Mivel érdekelt minket a téma, ellátogattunk egy olyan budapesti iskolá-
ba, ahol fogyatékkal élő gyerekek tanulnak. 

Beszélgettünk korunkbeli (5. osztályos) tanulókkal és az iskola igazga-
tójával is arról, hogyan folyik az oktatás, milyen segítséget kapnak a gye-
rekek, milyen speciális taneszközöket használnak. 

A következő lépés az volt, hogy elmentünk az Ability Parkba, ami
Budapesten a VI. kerületben található. Itt játékos formában ismerkedhet-
tünk meg a különböző eszközökkel, amelyek a testi vagy értelmi területen
sérültek életét segítik. Az intézményt fogyatékkal élők működtetik. Kipró-
báltuk, milyen lehet kerekesszékkel közlekedni, megismerkedtünk a jelbe-
széddel. Egy sötét szobában kellett tájékozódnunk, megismerkedtünk a
Braille-írással, melyet a vakok használnak. Nagyon jó érzés volt ezekkel
az emberekkel játszani, beszélni vagy jelelni, akik segítettek nekünk egész-
séges gyerekeknek, amikor nehezen boldogultunk valamelyik eszközzel.

Meséltek terveikről, és arról, hogy elfogadják sorsukat és hogy így is él-
het valaki boldogan.

Megértettük legfőbb óhajukat, hogy ne sajnálják őket, de fogadják el és
segítsék őket.

Hunyadi János Általános Iskola 5. a osztály

Számítástechnikai és
informatikai üzlet Délegyházán!

Cím: Szabadság tér 1-3. (volt posta épülete), tel.: 06-70-316-7240

Nyitva tartás: Hétfő: 09.00-18.00, Keddtől Péntekig: 10.00-17.00,
Szombat és Vasárnap: 09.00-14.00.

Új és használt számítógépek, számítástechnikai eszközök árusítása,
szervizelése, bővítése.

Vírusirtás, programok telepítése, szkennelés, VHS videokazetták
DVD-re írása, grafikai munkák, igazolványkép-készítés és minden ami

a számítástechnikával kapcsolatos.
Az üzlet KEVENET ügyfélpont.

Internet és Televízió együtt rendkívül kedvező áron!
Bővebben: www.kevenet.hu vagy személyesen az üzletben.
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December 9-én a napközisekkel elmentünk a művelődési házba,
ahol közösen készültünk a karácsonyra. Az ügyeskedőn különböző
ajándékokat készíthettünk. Ancsi nénivel koszorút fontunk, amíg a töb-
biek Matild nénivel angyalkát készítettek. Ezenkívül csinálhattunk még
só-liszt gyurmából és színes papírból díszeket. Az elkészült ajándéko-
kat végül mindenki magával vihette. 

Köszönjük a szervezőknek ezt a vidám délutánt! Kellemes Ünnepe-
ket Mindenkinek! Riebl Angela, 3. osztály

Az idén is megrendeztük immár hagyományossá vált krampusz
szépségversenyünket. Örömmel láttuk, milyen sokan vállalkoztak rá,
hogy jelmezbe bújva versenyre kelnek. A tét nem volt más, mint hogy
ki kísérheti iskolai körútján a Mikulást. Puskás Balázs 1. osztályos és
Jánosi Heni 8. osztályos „krampuszaink” lettek a befutók.

Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak és az 50 éve elballagott
Hunyadiákoknak a felajánlott csokoládét, amivel megédesítették a gye-
rekek ünnepét!

AZ ISKOLA DIÁKJAI ÉS DOLGOZÓI NEVÉBEN KÖ -
SZÖN JÜK A FENYŐFÁT SZILVESZTER LAJOSNAK ÉS
UDVAREV ISTVÁNNAK!

Sportéletünk is izgalmas volt az elmúlt időkben. 
Röplabda bajnokságunk eredményei:
1. helyezett – 8. osztály
2. helyezett – 7. osztály
3. helyezett – 6. osztály

Asztaliteniszben is igen sokan mérték össze tudásukat. 
A helyezettek:
Fiúk:
1. helyezett – Pánti Alex (8. osztály)
2. helyezett – Gaál Richárd (7. osztály)
3. helyezett – Jávorszki Dániel (8. osztály)
Lányok:
1. helyezett – Hegedűs Kinga (7. osztály)
2. helyezett – Kanizsai Fanni (5. a osztály)
3. helyezett – Nyitrai Henriett (7. osztály)

Kedves Gyerekek!
Szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani a ráckevei uszodát, ami egy fan-

tasztikus hely!
Aki szeretne úszni – vagy nem tud, de szeretné megtanulni –, ne

hagyja ki ezt a lehetőséget!
Itt mindegyik úszásnemmel megismerkedhettek. Minden szerdán

13:30-kor jön a busz értünk, és 16:00-ra visszahoz az iskolába. 
Ha kedvet kaptál, hozz magaddal úszófelszerelést, némi enni- és inni-

valót, na és persze a jókedvedet se hagyd otthon!
Várunk Benneteket!

Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két szá-
motokra is hasznos információval, azért hogy a
téli szünidő a kellemes élmények miatt legyen
felejthetetlen!

1. Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon,
akkor is légy elővigyázatos és ne engedj be ide-
geneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen
arra, hogy be szeretne jutni! 

2. A karácsonyi ünnepek fontos kellékei min-
den családban a gyertyák, csillagszórók, de eze-
ket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsátok
meg, mert súlyos következményekkel járhat
helytelen használatuk.

3. A szünidőben a barátokkal közösen szerve-
zett programok (kirándulás, mozi, színház stb.)
tekintetében legyetek figyelemmel arra, hogy a
téli időszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért

lehetőség szerint erre tekintettel szervezzétek
meg a programokat és utána a hazafelé vezető
utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova men-
tek és várhatóan mikor érkeztek haza. 

4. Karácsonykor szeretjük meglepni a szeret-
teinket ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor
a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal ren-
delkező zsebtolvajokra próbáljatok figyelni, és
ne adjatok nekik esélyt, hogy a megtakarított
pénzetekből ők lepjék meg a szeretteiket. A pén-
zeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek
ilyennel, tegyétek olyan helyre, ahol más nem
tud könnyen hozzáférni. 

5. Szilveszter idején a pirotechnikai eszközö-
ket (petárdák, tüzijátékok) csak a rendeltetésük-
nek megfelelően használjátok, betartva a jog-
szabályok által előírt idő- és helybeli korlátokat,

ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okoz-
ható baleseteket. 

6. Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az
alkoholfogyasztás, mert a fiatalkorúak esetében
is a legtöbb „diszkóbaleset” ennek a számlájára
írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol
befolyása alatt bűncselekmény áldozatává (kira-
bolnak, tettleg bántalmaznak) vagy még rosz-
szabb esetben elkövetőjévé (garázda magatar-
tás, testi sértés). Ne feledd: nem csak az tarto-
zik felelősséggel az elkövetett cselekményért,
aki azt teszi, hanem az is büntetésben része-
sül, aki a bűncselekmény elkövetéséhez vala-
milyen módon segítséget nyújtott. 

Kellemes szünidőt kíván a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tálya!
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A Csongor alá felsorakozó szereplők: Tünde.
Egy gyermek kihordása 9 hónapig tart, függetlenül attól, hogy hány nőt al-
kalmazunk a feladat megoldásához.
Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.
A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
A szomorú, elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is találhatunk.
A mocsári vész 1526-ban volt.
A Szent Jobb István király bal keze.
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel fe-
jünk belül üres, sötét.
A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt, úgy
elöl, mint hátul.
A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a
szagával.
Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai.
A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.
Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.
A sereg táborában kitört a pestis, és a király is csak álruhában menekülhe-
tett.
A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.
Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.
A kenguru kicsinye fészeklakó.
A ménes egy nagy lócsomó.
Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majd-
nem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.
Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyer-
mekét az úrnak ajánlotta.
IV. Béla idején járásokra oszlott az ország, a legismertebb járás a tatárjárás
volt.
Kolombusz szeretett amerikázni.
A bibliai Dávid a filatelistákkal harcolt.
A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.
Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók.
Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
Móricz Zsigmond hét krajcárért írta meg a gyermekkorát.
Spanyolország legnagyobb hegyei a Piramisok.
Lincoln anyja már csecsemőkorában meghalt.
A Bibliát Gutenberg találta fel.
És akkor a költő megírta Szundi két apródja című versét.
A Magna Charta kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit sem lehet két-
szer megölni.

Ádám evett a tiltott fa gyümölcséből, ezért büntetésül feleségül kellett
vennie Évát.
Kálvin János a szószéken kelt ki.
Egyiptom őslakói a múmiák.
Julius Caesart a márciusi Idusok ölték meg.
A Szentlélek postagalamb képében szállt az apostolokra.
Beethoven Bonbonban született.
A víz 100 Celsius fokon olvad.
István királyt a pápa felkente a trónra.
Többféle kerek számot ismerünk, de a legkerekebb szám a nulla.
Az emberiség nem győz hálát adni Edisonnak, akinek lángelméjéből ki-
pattant a villamos, amely szikrájával hajtja a kocsit és benne az utast.
A modern lakásokban távfűtésű gladiátorokkal fűtenek.

Én, a Hunyadi János Általános Iskola tanulója fogadom, hogy az
iskola házirendjét betartom, hogy mindig megírom és megtanulom a
házi feladatomat, és hogy Hunyadiákoz méltóan viselkedem. Ígérem,
hogy a felnőtteket és tanáraimat tisztelni fogom, nem verekszem és a
hunyadis kitűzőt minden ünnepélyen büszkén viselem.

Én, a Hunyadi János Általános Iskola dolgozója fogadom, hogy az
iskola házirendjében foglaltakat betartom és betartatom, hogy nem
osztok felesleges fekete pontokat, hogy nem adok sok házi feladatot és
hogy nem zavarom meg gyakran a tanórák menetét dolgozatírással.
A megfelelő viselkedés és jó tanulmányi eredmények kicsikarásával
segítem a diákok és a vezetőség munkáját.

PIRAMIS
1 kg darált kekszhez hozzáadunk 25 dkg Rama margarint, 20 dkg porcukrot, 2 rumaromát, kakaóport. Jól össze-

dolgozzuk egy kis tejjel, kávéval vagy meggylével.
Töltelék: 1 liter tejet felforralunk, majd közben 7 kanál lisztet kikeverünk 7 kanál porcukorral, majd ezzel

besűrítjük a tejet. Teszünk bele 10 dkg vajat és egy csomag vaníliás cukrot.
Ha kihűlt, 10 dkg Rama margarint 10 dkg porcukorral habosra keverünk, majd a krémhez adjuk és habosra ver-

jük.
Piramis formába kókuszreszeléket szórunk, majd belenyomkodjuk a kekszes masszát, üreget nyomkodunk bele,

és ebbe tesszük a tölteléket, az aljára Albert kekszet teszünk. Hűtőbe tesszük, aztán kifordítjuk a formából.
Jó étvágyat kívánunk!

Köszönjük a receptet Kocsisné Borikának! 



Tájékoztató  Hirdetések 

DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai
Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
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.
2011. januártól csak azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni,

amelyeket előre kifizettek a megrendelők. Aki egész évre előfizeti
hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel:
Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, illetve a 
Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15441654)  után adhatják fel.

Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005
Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu
Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 példányban

Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994
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.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011, 06-24-542-155
Fax szám: +36-24/212-057, 06-24-542-156

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

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

4. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: +36-24/212-005

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

7. Orvosi ügyelet
+36-24/472-010

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

12. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/419-3549

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

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

15. Községgondnokság: Zólyomi József
+36-20-255-7345

16. Dunavarsány – Délegyháza Református Egyházközség
+36-24/484-452

17. Katolikus Plébánia Dunavarsány
+36-24/472-017

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

APRÓHIRDETÉS
Ápoltassa kezét és lábát kényelmesen, otthonában! Tyúkszem, sarokre-

pedés, benőtt köröm vagy csak egy kis bőrkeményedés? Hívjon bizalom-
mal! Várja hívását Kovács Zsuzsanna kéz- és lábápoló. 06-30-567-1075



A Kölcsey Művelődési Központ decemberben  

Piroska és a farkas előadás

Elindult a sakk-szakkör

Karácsonyi ügyeskedő Asszonyklub karácsonya

Karácsonyi ügyeskedő


