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Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2011. január 27-i
rendkívüli ülését a Polgármesteri Hiva-
talban tartotta. 

Az ülés kezdetén bemutatkozott a
DTV Zrt. új vezérigazgatója, Ács Sán -
dor úr. A Képviselő-testület az utóbbi
hónapokban a pályázatok okán felme-
rült, valamint az előző évről áthúzódó
fizetési kötelezettségek rendezése érde-
kében, mintegy biztonsági tartalékként,
az önkormányzat folyószámla hitelke-
retének a korábbi 30 millió forintról 40
millió forintra történő emeléséről dön-
tött. A Képviselő-testület a bank kérésé-
re az önkormányzat folyószámlahitele,
valamint a meglévő és jövőbeli fejlesz-
tési hitelei fedezeteként a régi Kavics-
bánya épület mellett a Tavirózsa Kem-
pingre keretbiztosítéki jelzálogjog ala-
pításáról döntött, melyet ezzel egyide-
jűleg a Képviselő-testület forgalomké-
pessé nyilvánított. 

A Képviselő-testület támogatta Bakos
Éva iparművész kezdeményezését,
hogy a Rákóczi utca és Dózsa György
utca sarkán lévő játszótéren általa alko-
tandó készségfejlesztő táblákból álló la-
birintus játék megvalósítása és elhelye-
zése érdekében az Iparművészeti Szak-
mai Kollégium pályázatán induljon. 

A Képviselő-testület új értékbecslés
alapulvételével ismét pályázatot írt ki a
IV. tó partján lévő 1337/1 hrsz-ú ingat-
lan (ún. Budavári–féle ingatlan) értéke-
sítésére, figyelemmel arra, hogy egy
nonprofit szervezet rendezvényszerve-
zési célra kívánja megvásárolni, majd
arról határozott, hogy a Kossuth utcai
üres bérlakást az önkormányzat terüle-
tén szolgálatot teljesítő új körzeti meg-
bízottnak ajánlja fel használatra, és biz-
tosítja a lakás felújítási költségeit bruttó
200.000 Ft összeghatárig. 

Az anyakönyvi törvényerejű rendelet
módosítása okán az önkormányzatoknak
rendeletet kell alkotniuk a munkaidőn
kívüli, valamint a hivatali helyiségen kí-
vüli házasságkötés díjáról, melynek a

Képviselő-testület ezen az ülésén tett
eleget. Az ülés zárásaként a Képviselő-
testület népi ülnök jelöléséről döntött. 

A Képviselő-testület 2011. február
15-én 16 órai kezdettel tartotta rendes
ülését a Polgármesteri Hivatalban. 

Az ülés első napirendi pontjaként a
Képviselő-testület Mártonné Szekeres
Ágnes Családi Napközi intézményveze-
tő közalkalmazotti jogviszonyának kö-
zös megegyezéssel történő megszünte-
tését tárgyalta, az érintett hozzájárulása
alapján nyílt ülésen. A Családi Napközi
vezetését átmenetileg az óvodavezető
látja el. 

Ezt követően a Képviselő-testület
jogszabályi kötelezettségének eleget té-
ve megalkotta új Szervezeti és Működé-
si Szabályzatát, majd elfogadta a 2011 –
2014 közötti időszakra szóló Gazdasági
Programját. Rendelet született a 2010.
évi költségvetési rendelet módosításáról
a teljesített kiadások és bevételek alapul
vételével, majd a Képviselő-testület el-
fogadta a 2011. évi költségvetési rende-
letét. Ezen napirendi pont keretében
polgármester úr részletes tájékoztatást
adott a 2011. évi költségvetés hátteréről
és irányelveiről. A Képviselő-testület
elfogadta az önkormányzati intézmé-
nyek dolgozóinak Cafetéria szabályza-
tait, majd döntött a településüzemelte-
tés – községgondnokság éves tervének
jóváhagyásáról. Jogszabályi kötelezett-
sége alapján a Képviselő-testület elfo-
gadta a 2011. évi közbeszerzési tervét,
melyben az óvoda- és az ivóvízpályá -
zat hoz szükséges közbeszerzési eljárá-
sok, valamint a Délegyháza – Du na var -
sány út felújítása mellett a Víziközmű
kezesség teljesítése érdekében szüksé-
ges 20 millió forint összegű hitelfelvé-
tel szerepel. Döntés született az Önkor-
mányzat likviditási tervéről, valamint a
Geogall Kft. tulajdonában álló, volt Ka-
vicsbánya terület önkormányzati hasz-
nálatba vételéről, és ennek okán az in-

gatlanon lévő épületek bontására vonat-
kozó pályázat kiírásáról. 

A szűkös anyagi helyzet okán a Kép-
viselő-testület úgy határozott, hogy fel-
mondja a DVTV-vel fennálló határozat-
lan idejű szerződését, valamint döntött a
község honlapjának átalakítására vonat-
kozó meghívásos pályázat kiírásáról,
továbbá jóváhagyta Boltos József Infor-
mációs Iroda bérleti szerződése közös
megegyezéssel, 2011. április 30. napjá-
val történő megszüntetését. A Képvise-
lő-testület jóváhagyta bizottságai 2011.
évi munkatervét, valamint a Kölcsey
Művelődési Központ Községi és Isko-
lai Könyvtár 2010. évi beszámolóját. A
Képviselő-testület támogatta a Faluszé-
pítő Egyesület kérelmét, melynek értel-
mében a Kavicsbánya Irodában az álta-
luk eddig is használt helyiségben tárol-
hatják íjászati eszközeiket, és az épület
mögötti zárt területen rendezhetik
íjász versenyeiket és ott gyakorolhat-
nak. Ezt követően a Képviselő-testület
Szilveszter Lajos alpolgármester indít-
ványára a Sportegyesület támogatásá-
ról döntött (az ügy tárgyalásában dr.
Riebl Antal polgármester érintettség
okán nem vett részt).

A Képviselő-testület az önkormány-
zat gazdasági helyzetére tekintettel rá-
kényszerült a kamatmentes kölcsön
kihelyezésének átmeneti felfüggeszté-
sére. A továbbiakban csak a krízishely-
zetben lévőket tudja önkormányzatunk
támogatni, és a kötelező ellátásokat tud-
ja biztosítani. 

Önkormányzatunk köszönetet mond a
Kéktó FM rádiónak a nyílt ülés egyenes
adásban történő közvetítéséért.

Az ülések jegyzőkönyve és az ülése-
ken alkotott rendeletek a község hon-
lapján (www.delegyhaza.hu), valamint
a Könyvtárban olvashatóak. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
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I. Örökségünk 

Az új Képviselő-testület a 2010. október 3-i önkormányzati választást
követően igen súlyos örökséget vett át, hiszen a 3.349.113 Ft-os folyó-
számlahitel mellett igen jelentős szállítói számlatartozást is kaptunk a nya-
kunkba. Ezenkívül rövidesen szembe kellett néznünk olyan kifizetetlen té-
telekkel is 8.848.795 Ft összegben, amelyek időarányosan az egész 2010-
es évet terhelték volna, ám azt már az új vezetésnek kell(ett) rendezni az
utolsó negyedévben, illetőleg a 2011. év I. negyedévében. (Duna var sányi
Gyermekjóléti Szolgálat – Orvosi Ügyelet, Rehabilitációs Járulék.) 

Korábbi polgármesterünk hibájából eredő következményekkel is szá-
molnunk kell, jelesül azzal, hogy az ún. Légtechnika üggyel kapcsolatban
felmerülő, részletekben fizetendő, még hátralévő 3.500.000 Ft-os ÁFA-
tartozást is az új vezetésnek kell rendeznie. 

Örökség a volt jegyzőnkkel kapcsolatos peres eljárás is, amely mára
oda vezetett, hogy a büntetőjogilag is értékelt és ezzel együtt jogi abszur-
ditásokkal terhes fegyelmi eljárásból 10 millió Ft összegű fizetési kötele-
zettségünk keletkezett (megjegyezzük, ha nem sikerült volna peren kívül
megállapodni, úgy akár 40 millió Ft-ot is elveszíthettünk volna, figyelem-
mel az ügyben született, nem jogerős, az önkormányzat  felelősségét meg-
állapító közbenső ítéletre). 

1,5 millió forint a nem fizetők miatti flottatelefon-fizetési kötelezettsé-
ge önkormányzatunknak, ez is az előző időszakban keletkezett hiány. 

Örökségként kaptuk még az ésszerűtlen és gazdaságtalan intézményi
struktúrát, melynek lebontása is várhatóan sok pénzünkbe kerül a közeljö-
vőben. 

Örökségünk továbbá az üdülőterületi csatornaépítésből származó fize-
tési kötelezettség, melyre 20 millió Ft-otkellett beterveznünk. 

Örökségünket képezik a megalapozatlan pályázatok miatt felmerülő
többletköltségek is, melyeket szintén az Új vezetésnek kell kigazdálkodnia.

Ezek az alábbiak:
Meg nem valósuló Mária Ház miatt: 
– Kamat: 252.068 Ft  
– Támogatás visszautalása: 3.047.000 Ft
– Pályázatírás költségei: 2.060.000 Ft (1.250.000 Ft, 810.000 Ft)
ÖSSZESEN: 5.359.068 Ft
Óvoda áttervezése miatti többletköltség: 2.689.000 Ft
HIBÁS PÁLYÁZATOK MIATTI ÖSSZKÖLTSÉG: 8.048.068 Ft

Megállapíthatjuk tehát, hogy a korábbi vezetés 55.245.976 Ft negatí-
vummal adta át a gazdálkodást, amelynek kifizetése majdnem teljes egé-
szében 2011. évben esedékes, így tervezni kellett a költségvetésben. Töb-
bek között ezért is volt szükség az adók szélesítésére és emelésére, ezért is
volt szükség a drasztikus takarékossági intézkedések bevezetésére. 

II. Az Új Költségvetés filozófiája

Az idei év költségvetési filozófiája gyökeresen szakít a korábbi évek
gyakorlatával, tehát azzal, hogy a működési költségek rendszeresen meg-
haladják a bevételeket. Ahogy választási programunkban ígértük, a taka-
rékos gazdálkodás mellett fel kellett tárnunk a tartalékokat, s ennek kereté-
ben – az önkormányzat fizetőképességének megtartása érdekében – saj-
nos népszerűtlen intézkedéseket is kellett hozni. A működési hiány elkerü-
lése érdekében erősítettük az adóbeszedés szigorát, illetve egyes adóne-
mek mértékét megemeltük. 

III. Kiadások

Délegyháza Község Önkormányzata 2011. évben 832.539 eFt kiadást
tervezett. A kiadások összege önmagában jelentős növekedést mutat,
mind a 2010. évi eredeti előirányzathoz (552.453 eFt), mind a módosított
előirányzathoz (477.733 eFt), mind a várható tényleges teljesítéshez vi-
szonyítva (396.113 eFt). A növekedést elemezve arra a következtetésre
juthatunk, hogy azt a felhalmozási kiadások jelentős emelkedése okozza,
amely a 2010-es eredeti tervhez képest 302.108 eFt-tal, a módosított elő-
irányzathoz viszonyítva 365.929 eFt-tal, illetve a várható tényleges ada-
tokkal összevetve 367.370 eFt-tal történő emelkedést mutat. (A felhalmo-
zási kiadásokat részletesen a későbbiekben leírjuk.) Ahhoz, hogy a  2011.
évi működési költségekről hiteles képet kapjunk, és így a takarékos költ-
ségvetésről számot adhassunk, nemcsak a beruházások értékét kell levon-
ni az összkiadásból, hanem olyan tételekkel is korrigálni kell az adatokat,
amelyek a jelen tervezéstől függetlenek, illetve az előző időszakban kellett
volna, hogy kiegyenlítésre kerüljenek, ám ezek áthúzódnak a jelen költ-
ségvetési évre. Ezen korrekciót, illetve a beruházásokra fordított összege-
ket a cikk végén található táblázat tartalmazza.

Jól látható, hogy a 2010. évi módosított előirányzathoz képest 60 millió
Ft, a 2010-es várható tényhez képest több mint 40 millió Ft, de még az ere-
deti 2010-eshez képest is 20 millió Ft-os megtakarítást érnénk el e vonat-
kozásban. Miután a számok önmagukért beszélnek, ezért nyilvánvaló,
hogy ez a költségvetés – a legrosszabb becsléssel is – közel 10%-kal keve-
sebb költséggel számol. 

Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról, hogy önkormányzatun-
kat hosszú távú, jelentős kiadással járó kötelezettségek is terhelik. Ilyen pl.
a DTV Zrt. felé fennálló, az ivóvíz és a szennyvíz köbméterenkénti ható-
sági árához megállapított díjkompenzáció, mely a lakosság számára a ha-
tósági árhoz képest engedményként jelentkezik, de ezt a szolgáltató felé az
önkormányzat téríti meg – gyakorlatilag támogatásként átvállalva a lako-
soktól ennek megfizetését, mind a faluban, mind az üdülőterületen. Ennek
a kompenzációnak a mértéke 2011. évben az ivóvízdíj esetén köbméteren-
ként nettó 78 Ft, szennyvízdíj esetén köbméterenként nettó 558 Ft. Ez azt
jelenti, hogy mind az ivóvízdíj, mind a szennyvízdíj esetében a lakosság
felé az önkormányzati kompenzációval (támogatással) csökkentett összeg
kerül kiszámlázásra (276 Ft/m3 + Áfa és 374 Ft/m3 + Áfa a hatósági áras
354 Ft/m3 + Áfa és 932 Ft/m3 + Áfa helyett). A kompenzáció összegét az
önkormányzat fizeti meg a szolgáltatónak. Ez évente kb. 47 millió forintos
kiadást jelent önkormányzatunknak. 

IV. Beruházások

A felhalmozási kiadások döntő részét az ivóvíz-beruházás teszi ki (net-
tó 254.870.000 Ft), de jelentős beruházásnak minősül az óvoda-felújítás
(idei évre tervezett összege nettó 52.000.000 Ft), illetve a régóta várt
Dunavarsányi út felújítása is (nettó 24.000.000 Ft). 

Jelentős kiadásnak minősül e körben a község új településszerkezeti ter-
vének és helyi építési szabályzatának (TSZT-HÉSZ) elkészítésére szánt
nettó 12.000.000 Ft, továbbá a földutak kezeléséhez nélkülözhetetlen
gréder vásárlása (nettó 2.400.000 Ft), mellékhelyiség bővítése a polgár-
mesteri hivatalnál (nettó 1.500.000 Ft), illetve a körzeti megbízott rendőr
részére biztosított lakáson végzendő felújítás is (nettó 160.000 Ft). 

V. Bevételek
V.1 Adók, pályázatok, hitelek

Adót fizetni természetesen senki sem szeret. Adót kivetni, megemelni,
beszedni népszerűtlen feladat. Mégis szükséges rossz, hiszen a központi
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költségvetés csak részben finanszírozza kiadásainkat, s ezért magunknak
is gondoskodnunk kell bevételekről. Miből lehet bevételeket előteremte-
ni? Ahogy már említettük: az államtól, a nélkülözhető vagyontárgyak
értékesítéséből, adókból és végül hitelekből. 

A felelőtlen politika ez utóbbi bevételi forrást természetesnek tekinteni,
de a pazarló gazdálkodás végső soron utódaink életét lehetetleníti el. Mi
ezt nem tesszük, mi felvállaljuk a népszerűtlen intézkedéseket annak érde-
kében, hogy ne tékozoljuk el gyermekeink, unokáink jövőjét! 

Az adók tervezése során igyekeztünk a méltányosság és az igazságos-
ság elvét betartani, az adózók teherbíró képességét figyelembe venni. Ter-
mészetesen azt is tudtuk, hogy lesznek olyan adózók, akik a korábbihoz
képest lényegesen nagyobb terhet viselnek majd.

Nemrég nyílt levélben fogalmazták meg ellenvetéseiket a megemelke-
dett építményadót fizetni kényszerülő üdülőtulajdonosok. A levélben írta-
kat tüzetesen megvizsgáltuk, vajon tényleg igazságtalanok voltunk-e,
ahogy azt állították?

Felmérést végeztünk, hogy vajon Budapesten – ahol az üdülőtulajdono-
sok többsége életvitelszerűen él – bevezették-e az építményadót, s ha igen,
az mekkora mértékű. A felmérésből kiderült, hogy a panaszosak lakóhe-
lyén – legalábbis a legtöbb fővárosi kerületben – már évek óta az általunk
meghatározott mértékű építményadót kell fizetniük a nem helyi lakosok-
nak. Nincs tehát szégyellnivalónk, nem vagyunk semmivel sem rosszab-
bak, mint más település.

E körben még egy említésre méltó körülmény. Az állami támogatást
az állandó lakosság után folyósítja a központi költségvetés. Ebből adó-
dóan az üdülőtulajdonosok után nem jár támogatás a büdzséből, és a
súlyadó (gépjárműadó) is az állandó lakóhely szerint illetékes önkor-
mányzatot illeti meg. Mindezek következtében egy átlagos család után
járó állami támogatás és a súlyadóból származó átlagos bevétel cca
60.000 forint lenne.

Ezen összegek nem folynak be az üdülősök után önkormányzatunkhoz.
Ezen elmaradás kompenzálására szolgál az építményadó, melynek mérté-
ke négyzetméterenként 1.100 Ft. Ebből az adódik, hogy egy kb. 55 m2

nagyságú építmény adója megegyezik az elmaradó állami támogatás és
súlyadó összegével. 

V.2. A hitelek háttere

Az előzőekben arról írtam, hogy milyen károsak a hitelfelvételek, hi-
szen ezek utódaink sorsát lehetetlenítik el. Ennek ellenére a 2011-es költ-
ségvetés 126.388.000 Ft-os hitellel számol, s ez ellentmondani látszik az

említett tételnek. Nézzük tehát részletesen, hogy milyen jellegű hitelek
ezek, s vajon indokoltak-e? Ehhez tanulmányozzuk az alábbi táblázatot:

Ivóvíz pályázat 25.388.000
Óvoda pályázat 26.000.000

összesen: 51.388.000
Délegyháza – Dunavarsány útfelújítás 30.000.000
TSZT-HÉSZ beruházás 15.000.000
Víziközmű kezességvállalás 20.000.000

összesen: 65.000.000
OTP Célhitel munkaügyi per okán 10.000.000
Hitelek összesen: 126.388.000

V.3. Pályázati úton támogatott beruházásokhoz önrész

Ahogy látható, két olyan uniós pályázatból is finanszírozott beruházá-
sunk van, amelynél elemi érdekünk az önrész biztosítása, amely önrész a
jelenlegi gazdasági helyzetben kizárólag hitelből történhet. 

A hitel felvételével jelentős vagyongyarapodás történik, hiszen a beru-
házások összértéke az alábbi képet mutatja: 

1. Ivóvízminőség javítása 256.520.000 Ft
2. Óvodaépület-bővítés 109.817.000 Ft

Összesen 366.337.000 Ft

Valamennyiünk előtt ismert tény, hogy legforgalmasabb közutunk
(Délegyháza – Dunavarsányi út) felújítása elemi kötelezettségünk, s miu-
tán utakra nem várható a közeljövőben pályázati forrás, ezért e beruházást
saját erőből – hitel igénybevételével – kell megvalósítanunk. 

A munkahelyteremtés érdekében nélkülözhetetlen ipari terület kijelölé-
se, illetve számos olyan kérdést is kell rendeznünk a településszerkezeti
tervünkben, amelyek immár égetővé váltak, és mivel ez a feladat 2015-
ben amúgy is kötelezően megvalósítandó lenne, ezért érdemes minél ha-
marabb elvégezni e feladatot. Az új rendelet elkészítésével felszámolhat-
nánk a tanyás térséget terhelő és indokolatlanul fennálló építési tilalmat, il-
letve lehetővé válna az Árpád úton a telkek felosztása is az új igényeknek
és a megváltozott életkörülményeknek megfelelően. 

A számok nem hazudnak, a tények tények maradnak. A jelenlegi veze-
tés tudta és most is tudja, hogy mire vállalkozik, tudta és tudja, hogy terhes
örökséget kapott útravalóul. E körülmények figyelembevételével alkottuk
meg az első saját költségvetésünket, amely meggyőződésünk szerint fele-
lős, szakszerű és hiteles, alkalmas arra, hogy hosszú távon kiegyensúlyo-
zott gazdálkodást biztosítson szeretett községünk számára.

dr. Riebl Antal polgármester
A fent hivatkozott számadatok helyességét igazolom.

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Adatok Ft-ban
A kiadás jellege 2010. eredeti 2010. módos. 2010. tény 2011. terv.
Kiadások összesen 552 453 000 477 733 000 396 113 000 832 539 000
Beruházások 67 837 000 4 016 000 2 575 000 369 945 000
Tartalék 63 343 000 12 078 000 0 22 000 000
Fegyelmi eljárás miatti munkaügyi per 0 0 0 10 000 000
Mária visszafiz. 0 0 0 3 299 000
Orvosi ügy. Gyejó 0 0 0 3 131 000
Légtechnika áfa 0 0 0 3 500 000
DTV elszámolás 37 898 000 37 898 000 0* 54 800 000
DTV áfa 12 632 000 12 632 000 0* 13 700 000
Korrigált kiadások 370 743 000 411 109 000 393 538 000 352 164 000

* Még nem végleges adat, az év végi elszámolás ad pontos képet 



Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki Lenhardt Károlynak
és a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek az önzetlen segítségükért, mely-
lyel hozzájárultak a jégpálya megvalósítá-
sához.

Délegyháza Község Önkormányzata

Ezúton is nagyon köszönjük a Galla
Bár vezetőjének, Sallai Lászlónak, vala-
mint Kartali Emőkének és két kislányá-
nak, Nagy Szimonettának és Nagy Ro xá -
nának, hogy példamutatóan rendben tart-
ják a környezetükben lévő közterületet!
Önzetlen segítségük, a közösségért és
környezetért tett példamutató magatartá-
suk mindannyiunk számára követendő
feladat, melyhez a jövőben is kívánunk
sok sikert és kitartást. 

Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönjük Kulcsár László mesternek a
Polgármesteri Hivatalban a mosdó felújí-
tása és bővítése során teljesen ingyen el-
végzett szakmunkáját és segítségét. Ön-
zetlen segítségét, nagylelkű, közösségért
tett munkáját kiemelkedőnek tartjuk, és
nagyon hálásak vagyunk érte!

Délegyháza Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-

got, hogy az A.S.A. Mo. Kft. Köz-
ségünkben a 2011-es évben az aláb-
bi időpontokban végzi el a lomtala-
nítást és a zöldhulladékgyűjtést:

Lomtalanítás
2011. április 5-6-ig, valamint
2011. október 6-7-ig

Zöldhulladékgyűjtés
2011. április 7-én, valamint
2011. november 24-én.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási Főelőadó

Felhívás szűrésre
A tüdőszűrés ideje alatt vérnyomás-,

vércukor-, koleszterinszűrés lesz.
Főleg azok jelentkezését várjuk, akik-

nek az elmúlt egy évben nem volt ilyen
vizsgálatuk!

Dr. Ladányi Györgyi
háziorvos

Újszülöttek:

Molnár Alexa 2011. 01. 21.
Tajti Vivien Eszter 2011. 01. 21.
Limbai Szonja 2011. 01. 26.

„Óriásként felhők közül, félszegen hajlok
rád köszöntőn,
köszöntelek e földön, pici idegen.”

/ Illyés Gyula /

Házasságkötés:

Pásztor Edit – Kuves Péter

„Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval
csak Te, csak Én,
örökké és holtomiglan
mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,
lelkünk mélyén
őszintén, igazán szeretni.”

/ Stendhal /

Elhunytak:

Pásztor Ferenc 1943. 09. 24. 
Husser Izabella 1940. 12. 12.

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
aki szeret, az soha el nem feled.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
ragyogni fogsz, mint a csillagok.”

/ ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 27 fő
Tartózkodási helyet létesített: 9 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Tájékoztatjuk Lakosainkat, hogy
a 2010. február 15-én elfogadott, avar
és kerti hulladék égetéséről szóló
rendeletmódosítás értelmében, a lakos -
ság egész ségének és a levegő tisztasá-
gának védelme érdekében az avar és
kerti hulladék égetése üdülőterületi in-
gatlanokon csak keddi és vasárnapi na-
pokon 8.00 – 21.00 óra között, a falu-
központban lévő ingatlanok esetében
csak keddi és pénteki napokon 8.00 –
21.00 óra között megengedett.

Délegyháza Község
Önkormányzata

Pest Megyében a tüdőszűrést a megyei
ÁNTSZ vezetője minden 30. életévét be-
töltött személy részére elrendelte.

Tájékoztatjuk Délegyháza lakosait,
hogy községünkben a tüdőszűrésre az
alábbi napokon kerül sor:

2011. március 18. (péntek)
8.00-14.00-ig.

2011. március 21. (hétfő)
12.00-18.00-ig.

2011. március 22. (kedd)
8.00-12.00-ig.

A tüdőszűrés helye:
Kölcsey Művelődési Ház
2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

Fontos tudnivalók:

1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehe -
tőleg munkaidőn kívül jelenjen meg.

2. Fekvőbeteg vagy járóképtelen be-
teg a körzeti orvossal távolmaradását
igazoltassa.

3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen
(például más helyen), kérjük, hogy an-
nak igazolását (személyesen vagy csa -
lád tagjai útján) szíveskedjék a helyszí-
nen bemutatni.

4. Személyi igazolványát, TB-kártyá-
ját, valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolását hozza magával.

A vizsgálat alkalmas a tüdő be teg sé -
gek időbeni felismerésére. Kérjük a la-
kosságot, hogy egészségük érdekében a
tüdőszűrésen jelenjenek meg!

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási

Főelőadó



ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
az üzemeltetett közvilágítási lámpatestekben
terv szerinti, csoportos fényforráscserét haj-
tott végre 2011 februárjában.

A cserét követően közterület-felügyelőnk
és lakosaink több helyről jelezték, hogy a
közvilágítási lámpák nem vagy nem
rendeltetésszerűen üzemelnek.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató
Kft. illetékeseivel felvettük ez ügyben a kap-
csolatot, akik elnézést kértek a meghibáso-
dásokért és megkezdték a rossz lámpatestek
cseréjét.  A javítást folyamatosan végzik.

A munkák befejezéséig kérjük szíves türel-
müket és megértésüket.

Délegyháza Község Önkormányzata 

Tájékoztató  Tájékoztató  

Volánbusz Zrt.
Kommunikációs Iroda
Kameniczky Ákos részére
1091 Budapest, Üllői út 131.
Fax: 455-79-16

Tisztelt Kameniczky Ákos!
Délegyháza Község Önkormányzat meg-

választott polgármestere és felelős vezetője-
ként elsődleges célom lakosaink életkörül-
ményeinek javítása, igényeinek mind széle-
sebb körű kielégítése.

Megválasztásomat követően több lakossá-
gi kérelem érkezett önkormányzatunkhoz,
mely szerint igény lenne a községünk perem-
területein élők (Galla tanya, Robinson park és
Kertváros) személyszállításának színvonala-
sabb ellátására.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a 2010. de -
cember 12-én bevezetett új menetrend alap-
ján településünk megközelítése könnyebbé
vált (járatsűrítés), azonban a fentiekben leírt
problémák ez által nem oldódtak meg.

Célszerű lenne Délegyháza Kertvárosában
élők tömegközlekedésének biztosítása, illet-
ve a Robinson parkban és Galla tanyán lakók
Budapestre történő színvonalasabb személy-
szállítása érdekében a járatok sűrítése.

Segítségüket Délegyháza Község lakóinak
nevében előre is köszönöm.

A jövőbeni sikeres együttműködés remé-
nyében:

Délegyháza, 2011. február 10.
Tisztelettel:

dr. Riebl Antal polgármester

Veress Béla úr – a Víziközmű Ellenőrző Bi-
zottság tagja – a közelmúltban cikksorozatban
taglalta a Víziközmű Társulat működésével
kapcsolatos vélt vagy valós anomáliákat. 

Önkormányzatunk álláspontja szerint épp a
legfontosabb tényezők kerülték el a cikkíró fi-
gyelmét, sajnos épp a döntő momentumokat fe-
lejtette el megosztani az olvasókkal. Úgy vél-
jük, ahhoz, hogy teljes és valós képet kapjunk a
szóban forgó beruházásról, a következő ténye-
ket mindenképp figyelembe kell venni.

Lehet, hogy az üdülőhelyi csatornázás során
műszaki problémák merültek fel. Lehet, hogy
pénzügyileg sem mentek rendben a dolgok. 

Lehet, hogy Veress úrnak e körben teljesen
igaza van, csak még ezt nem sikerült bizonyíta-
nia. Lehet, de nem biztos. 

Az azonban cáfolhatatlan tény, hogy a tagok
befizetései nem minden esetben jutottak el a
FUNDAMENTÁ-hoz, így a befizetők egy ré-
sze nem kapja meg az állami támogatást. Az is
tény, hogy Veress Béla az Ellenőrző Bizottság
tagja volt, amely bizottságnak értelemszerűen
az lett volna a feladata, hogy a Társulat vezeté-
sét ellenőrizze, s azonnal feltárja és a tagok szá-
mára jelezze az említett hibát. Az is tény, hogy
Veress úr tudta – s számos esetben hangoztatta
is –, hogy a befizetéseket nem cél szerint hasz-
nálja fel a Társulat, mégis a döntő lépésnél tét-
len maradt, nem akadályozta meg a több milliós
biztosíték felszabadítását, ahogy azt a későbbi-
ekben  részletezem. 

Az is tény, hogy a magukat becsapottnak ér-
ző emberek – jobb híján – felelősként az Önkor-
mányzatot jelölik meg.

A károsultaknak saját szempontjukból iga-
zuk is van. A mindenkori önkormányzatnak
igenis nagy a felelőssége a közigazgatási terüle-
tén belül folyó valamennyi közcélú beruházás
szakszerű lebonyolításáért. Éppen ez okból a
Bulyáki Antal polgármester nevével fémjelzett
időszakban az önkormányzat 35 millió forintot
(!) helyezett biztosítékként letétbe az esetlege-
sen felmerülő pénzügyi-műszaki problémák
rendezésére. 

Ezt a 35 millió forintot azonban az előző ön-
kormányzati testület maradéktalanul felvette s
azt az utolsó fillérig eltapsolta, ma sem tudjuk,
hogy milyen célra. 

A dolog sajátosságát az adja, hogy az említett
milliók felvételéhez a Víziközmű Társulat
nyilatkozataira is szükség volt. A Társulatot eb-
ben az időben Lenzsér Zoltán elszámoló képvi-
selte, s a tárgyban készült 2009. január 16-ai
jegyzőkönyv tanúsága szerint nevezett elszá-
moló mindent megtett, hogy a 35 milliós óva-
dék felszabaduljon. Ezen ülésen részt vett maga
Veress Béla, s nem tiltakozott a tagok számára
hátrányt okozó döntés ellen, noha ekkor már
tudni lehetett, hogy problémák lehetnek a
visszatérítésekkel.

Nem kétséges, hogy amennyiben az említett
kaució most rendelkezésre állna, úgy a kezes-
ségből származó önkormányzati kötelezettség
teljesítése után fennmaradó összegből minden
arra jogosult tag megkaphatná az őt megillető
visszatérítést. 

Ez a lehetőség azonban az előzőekben részle-
tezett okok miatt elszállt, s mára azzal kell szá-
molnunk, hogy a Víziközmű Társulat nem meg-
felelő gazdálkodása 20 millió forintos rendkívü-
li kiadást okoz Délegyháza Község Önkor-
mányzatának. Ezt az összeget még ez évben ki
kell fizetnünk, elvonva más helyről ezt az igen
jelentős összeget. 

Önkormányzatunk szerződésben vállalt köte-
lezettségét teljesíteni fogja, az ügy tanulságait
levonja, a szükséges és indokolt intézkedéseket
megteszi. 

Reményeink szerint az Ellenőrző Bizottság
és a Víziközmű Társulat valamennyi tagja ha-
sonlóképpen fog eljárni. Reményeink szerint
Lenzsér Zoltán volt elszámoló végre kiáll a kárt
szenvedők elé, s elmondja, vajon milyen meg-
gondolás vezérelte a tagoknak súlyos hátrányt
okozó döntés meghozatala során. 

Reményeink szerint a 2004 óta változatlan
személyi összetételű Ellenőrző Bizottság oksze-
rű magyarázatát adja, hogy miért nem tette kö-
telességét, miért nem képviselte megfelelően az
őket megbízó tagok érdekét.

Őszinte érdeklődéssel várjuk a további fejle-
ményeket, mert a magunk részéről az ügyet ko-
rántsem tekintjük lezártnak.

Délegyháza, 2011. február 15.

Tisztelettel:
Dr. Riebl Antal polgármester



Hirdetés  Hirdetés  

2336 Dunavarsány, Pozsonyi u. 46.
Telefon:  +36-30-9-140-004

E-mail: daloexkft@gmail.com

Cégünk a következő termékek kereskedelmével és
beépítésével foglalkozik:

– műanyag nyílászárók (ajtó, ablak)
– redőnyök (műanyag, alumínium), rovarhálók (fix, mobil)

– beltéri ajtók (dekorfóliás)
– beltéri műanyag könyöklő (fehér, színes)
– kültéri műanyag könyöklő (csak fehér)
– alumínium párkányok (fehér, színes)

– műanyag takarólécek (fehér, színes, öntapadó)
– Aereco légszellőző (gázhoz, penészedéshez)

– szeletelt tégla

Műanyag nyílászáróink 6 kamrás kivitelben Gealan (német) vagy
Panorama (magyar) profilokból készülnek.

Az üvegezés alapáron (U=1.0 w/m2k) argon gázzal töltött.
Vasalat ROTO.

Rövid szállítási határidő.

Ruházati boltunkban sok szeretettel
várunk minden kedves vásárlót

folyamatosan bővülő választékkal!

Bőrbarát pelenkák
(100 db-os 3600

forinttól)
Gyerekruhák

Fehérneműk, haris-
nyanadrágok

Asso bőr 
gyerekcipők
Lengyel I. o. 
vászoncipők

Játékok
Ajándéktárgyak

Cím: Délegyháza, Rákóczi út 9/3.

INGATLANOKAT
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
rövid határidővel

Házakra, lakásokra, gépjármű -
vekre és vállalkozásoknak

kedvező biztosítások kötése.
Életbiztosítás (megtakarítási is).

EXPORT-IMPORT
ÜGYINTÉZÉS ANGOL ÉS

NÉMET NYELVEN.
Tel.: 06-30/428-55-03

Könyvelést, bevallások
elkészítését,

adótanácsadást,
könyvvizsgálatot

vállalunk!

Egyéni vállalkozók
részére , 

társas vállalkozások
részére 
összegért könyvelünk!

Telefon: 06-30-821-3273



SULIFARSANG 2011!

Iskolánk életéből  

Idén is megrendezésre került az
iskolai grundbirkózó bajnokság.
Kicsik és nagyok, fiúk és lányok
egyaránt nagyon izgalmas küzdel-
met folytattak egymással. Jó volt
látni, hogy a testnevelésórákon ta-
nult önvédelmi elemeket, a küzdő-
sportok fogásait ügyesen alkalmaz-
ták a versenyzők.

Gratulálok minden résztvevő-
nek a sportszerű versenyzésért! Az
eredmények:

Alsó tagozat:
Lányok: 
1. Riebl Angela
2. Kanizsai Mercédesz
3. Puzsár Inez

Fiúk, 1. súlycsoport:
1. Szabó György
2. Nahlik Dávid
3. Nádasdi József

Fiúk, 2. súlycsoport:
1. Kocsis Géza Otis
2. Gáspár Dávid
3. Togyer Dominik

Felső tagozat:
Lányok:
1. Gáspár Beatrix

2. Oláh Andrea
3. Kanizsai Fanni

Fiúk, 1. súlycsoport:
1. Korponai Zoltán
2. Lindenmayer Csaba
3. Simor Ákos

Fiúk, 2. súlycsoport:
1. Gáspár Sándor
2. Koterkó Viktor
3. Talapka Dominik

EREDMÉNYHIRDETÉS

Egyéni jelmezesek
1. hely: Riebl Angela (hirdetőoszlop)
2. hely: Czigel Roland (tök)
3. hely: Náhlik Dávid (nyalóka)
4. hely: Varju Flóra (rózsaszál)
5. hely: Gál Anna (párduc)
6. hely: Debreceni Ilona (hastáncos)
7. hely: Szántai Rebeka (macskalány)
8. hely: Puskás Balázs (pókember)

Csoportok
1. hely: 3. osztály (Pizsamaparty)

2. hely: 7. osztály (Robotworld)
3. hely: Szilágyi Sziszi, Bota Terike,

Laczházi Kata:  „3 lány tánca”

Közönségdíj: 2. osztály farsangi tánca
Különdíj: Tanárok retrotánca (Hair)

A Valentin-nap Szépei
1. Takács Tímea
2. Czika Csenge és Náhlik Fanni

Minden tombolaajándékért és bármilyen
egyéb támogatásért hálás köszönetünket fejez-
zük ki a Hunyadi Általános Iskola Diákönkor-

mányzatának és a Hunyadi János Természetba-
rát Csapat tagjainak nevében. 

Demjánné Elek Katalin és
Bulyákiné Éberth Anna

szervezők

További képek a
www.delegyhaza.hu oldalon a
közélet/galéria menüpont alatt

találhatók.



Községünk életéből  

Tájékoztatom Önöket, hogy 2011. január 18-án Községünkben, az óvodában és az iskolában szakképzett kutyakiképző oktatást tartott a gyere-
keknek, hogy mit kell tenni, hogyan tudják magukat megvédeni, ha kóbor kutyával találkoznak. Az oktatás nagyon jól sikerült, a gyerekek nagy
érdeklődéssel hallgatták az előadást. Aznap délután 5 órakor a művelődési házban a felnőtt lakosságnak tartott volna tájékoztatást a kutyakiképző,
melyre azonban sajnálatos módon a lakosság közül senki nem jött el, annak ellenére, hogy erről több helyen is tájékoztatást adtunk.

A kutyatámadás megelőzése ügyében az oktatást Schlosser Veronika kutyakiképző tartotta, melyet az Önkormányzat finanszírozott, és itt sze-
retném még egyszer megköszönni Szemes-Varga Sándor délegyházi lakosnak, aki megkeresett a hivatalban, pénzfelajánlást tett, és ezáltal hozzá-
járult az előadás megtartásához. 

Sajnálatos módon az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik kóbor kutyákkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ez a probléma csak súlyo-
sabb lesz, mert a gyepmestert az elmúlt időszakban már hetente hívtuk. Mint ahogy azt már az előző írásomban megírtam Önöknek, a kutyatulaj-
donosok felelőssége lenne, hogy kutyáikat elzárva, megkötve tartsák. Mindezek alapján több esetben indítottunk szabálysértési eljárást a kutyatu-
lajdonosok ellen, és ezt a gyakorlatot a jövőben is alkalmazni fogjuk.

Községünkben vannak olyan kutyatulajdonosok, akik ugyan felelősségteljesen tartják kutyáikat, de az étkeztetésükre sajnos már nem nagyon
van pénzük. Ezeknek a kutyáknak az étkezésére pénzt gyűjtök, melyhez anyagilag a hivatal dolgozói és a polgármester úr is hozzájárultak. Van-
nak olyan kedves állatbarát ismerőseim, akik kutyatáppal járultak hozzá ezen kezdeményezéshez, melyet szeretnék Nekik itt is megköszönni. A
felajánlott kutyatápot már ki is szállítottuk Trencsánszky Tibor kollégámmal a Galla tanyára, melyből összesen 4 kutyus és 3 macska etetése
egyelőre biztosítva van.

Amennyiben szeretne csatlakozni ezen kezdeményezéshez, a felajánlásokat örömmel fogadjuk.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási Főelőadó

Idén is lesz Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja! 2011. április 16-án a világ minden táján önkéntes
fiatalok milliói mutatják meg a környezetüknek, hogy az ifjúság nem problémaforrás – 

épp ellenkezőleg!
Itt a lehetőség, hogy Ti is megmutassátok, mire vagytok képesek!

Ötleteljetek, szervezkedjetek, tegyetek valamit áprilisban a környezetetekért, közösségetekért
– a programotokat pedig ne felejtsétek el regisztrálni a www.kozod.hu oldalon található

űrlapon, hogy mások is példát vehessenek rólatok!
És hogy mit tegyetek? Bármi olyan önkéntes közösségi tevékenységet, amely a helyi közösség

hasznára válik, azt gyarapítja. Íme, néhány ötlet hazai és nemzetközi példák alapján: 
virágültetés, erdőtakarítás, ruhagyűjtés, ételosztás, idősgondozás.

Ne habozz, JELENTKEZZ! Legyen hozzá Közöd!
Derzsi Kata művelődésszervező



Sport  

Tisztelt Olvasók!
Az idei év nagyon izgalmas lesz karate szem-

pontból. Az ősz versenyei után nagyon gyorsan
nyár lesz, előtte még tavaszi edzőtábor. De az
idő iszonyú gyorsan pörög, telik. Minden kara-
tésnak az év legfontosabb eseménye, amikor
számot ad a tudásából, vizsgázik és előrelép öv-
fokozatban. Egész évben készülnek a karatésok,
edzésre, versenyezni járnak és várják a nyári
edzőtábort, ahol vizsgázhatnak. 1995 óta az idei
nyári táborunk lesz sorban a 16. Idén Délegyhá-
zán és Szentendrén táborozunk. A nyári táborok
után még nemzetközi edzőtáborba utazunk a
felnőttekkel Miskolcra. Szeptemberben az ősz
versenyei elkezdődnek, októberben pedig
Európa-bajnokság Egerben. Tizennégy éve

Shihan Borza József vezetésével egyszer már
Egerbe hozták a kontinens legjobbjait, és ezt
most megismétlik. Nagyon színvonalas ver-
senynek ígérkezik, úgy a résztvevők, mint a ren-
dezés szempontjából. A verseny díszvendégei
lesznek Kanco Yoshikazu Matsushima 9 danos
mester, a világszervezetünk vezetője és John
Taylor 9 danos mester, alelnök. Nagy verseny
nagy szervezéssel. A szervezőmunkát már meg-
kezdték, mert szeretnénk jó házigazdaként ven-
dégül látni a szakág képviselőt – jelentette ki
Shihan Borza. A lebonyolítást az Egri
Kyokushinkai Karate Fejlesztéséért Alapít-
vány végzi, amelynek tagjaira sok munka vár,
hogy az Eb megfeleljen az igényeknek dr. Dar-
vai Lászlókurátorral. Szerinte: A karate életfor-

ma jellegét mindazok tudják, akik ezt a harcmű-
vészetet űzik. A kyokushinkai gyakorlása ké-
pessé tesz arra, hogy bennünk lévő lehetősége-
ket ki tudjuk hozni magunkból. Ehhez azonban
fel kell nőni, saját magunk legyőzése, határaink
kitágítása ugyanis rendkívül nehéz feladat.

Decemberben még lesznek versenyek és téli
edzőtábor, évzáró vacsora. És véget is ér az év,
na de addig még sok tennivalónk van. 

Az év első versenye február 26-án Sá tor -
aljaújhelyen került megrendezésre, szereztünk 1
aranyat, 3 ezüstöt, 5 bronzot.

A következő cikkben beszámolok a verseny-
ről. 20 versenyzővel utaztam a versenyre. A csa-
pat tagjai: Tokaji Tamás, Kunsági Gábor, Hájas
Ádám, Prajner Viktor, Mészáros Krisztián,
Lenhárd Gergely, Szász Tamás, Simor Ákos,
Köles Áron, Szalai Zoltán, Szakmáry Szabolcs,
Klujber Ákos, Kanizsai Fanni, Puskás Viktória,
Tóth Vivien, Lenhárd Csaba, Tordai Attila, Pál
Szilárd, Puskás Dávid, Horváth Veronika.

Ha van olyan pici gyermeke, akinek nem talál
sportot, hozza el hozzánk!  Érdemes elkalandoz-
ni kicsit a megújult honlapunkon sok videóval
edzésekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is
kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj! Internetes honlapunk címe:
WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Marossy Károly 3 dan

Az induló csapat Délegyháza edzés



Tájékoztató  Hirdetések  

Délegyháza területén az év eddig
eltelt időszakában egy személyi

sérüléses közlekedési baleset történt.  

2011. január 10-én 14.20 óra körüli időben borult, száraz
idő volt, nappali természetes fény, 4 Celsius fok, nedves
felületű aszfalt és erős forgalom, mikor egy kiskunlacházi
hölgy az 51-es főúton haladt Budapest irányából Baja irá-
nyába. A baleset okozója, egy szigetszentmiklósi illetőségű
férfi a Majosháza – Délegyháza elágazásban, Délegyháza
felőli oldalon állt a tehergépkocsijával. Egyenesen kívánt
volna továbbhaladni Majosháza irányába, de nem biztosított
elhaladási elsőbbséget a kihelyezett „Elsőbbségadás
kötelező!”  jelzőtábla  ellenére a Budapest felől érkező
személygépkocsinak és összeütköztek. Kb. 2 óra hosszú
időtartamban az 51-es út forgalmát fél útpályára kellett kor-
látozni. A két járműben kb. 800.000 Ft kár keletkezett.

Délegyházi  bűnesetek…

2011. január 09-re virradóra a Nomád parton egy önhor-
dó lakókocsit tulajdonítottak el. Aztán a hajnali órákban a
járművet a Dunavarsány, Iskola utcában találták meg, ki-
döntöttek vele egy jelzőtáblát és kifosztották a járművet.
Ugyancsak január 09-re virradóra a MÁV-állomás
területéről tulajdonítottak el alumínium földelő rudat és
rézkábeleket. A MÁV-állomásról és a környékéről még be-
jelentés érkezett, hogy egy lakásbetörés történt és
tűzifalopás is előfordult. A lakásban nem lakott senki, egy
idős hölgy tulajdona, aki gyermekeinél Budapesten tartóz-
kodott, illetve a tűzifalopás esetében 3 fő délegyházi férfi
utánfutóval a MÁV által a vasúti sínpálya mellett kivágott
vegyes minőségű fákból kísérelt meg eltulajdonítani körül-
belül a volt Áporka Vasútállomás magasságában, de cselek-

ményük közben a Kiskunlacházi
Mezőőri Szolgálat megzavarta őket. A
rendőrök kiérkezéséig visszatartották az
elkövetőket, és a kiér kező rendőrök el-
fogták, majd előállították a 3 fő tolvajt a Rác kevei Rendőr -
ka pi tány ságra. Jelenleg folyik ellenük az eljárás a Ráckevei
Városi Bíróságon tulajdon elleni szabálysértés, lopás miatt.
Január 11-én a Diófa utcában törtek be ismeretlen tettesek
egy családi házba, és ékszereket, órákat tulajdonítottak el.
Január 13-án az Újpesti soron törtek be egy házba, és onnan
ékszereket tulajdonítottak el.

Információ esetén keressék Füri József r. ftzls. urat vagy
Molnár Balázs r. ftzls. urat a Dunavarsányi KMB Irodán
vagy bármelyik rendőrt.

2011. január 31-én a délutáni órákban az Üdülő sétányon
sikerült egy körözött személyt elfogniuk a helyi KMB-snek
és járőrtársainak. Akkor este még a Ceglédi Rendőr ka pi -
tány ság Fogdájában töltötte idejét, majd másnap a Moson-
magyaróvári Bíróság elé kellett állítani.

Délegyháza területén az országos körözési adatok alapján
nincs olyan körözött személy, akinek a körözést elrendelő szer-
vek Délegyházát jelölték volna meg tartózkodási helyként.

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai:

06-24-518-680

06-24-518-69

06-20-444-1268

R á c k e v e, 2011. február 18.
Szabó Sándor

Teljes körű ácsmunka: tetők építése, bontása,
javítása, bádogos munkák

Komplett tetők bádogozással.
Nyílászárócsere.

Kerti bútorok: árnyékolok, pergola, szanetli,
gépkocsi beállók.

Gipszkarton rendszerek építése: válaszfalak,
álmennyezet szerelés.

Tetőterek: beépítése, szigetelése, tetőablak-beépítés.
Referencia munkák: www.acs-tetofedo.hu
ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-30-636-5627



Tájékoztató  

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,
de ha csak szivárog, akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gázszerelés, karbantartás
fürdőszoba-felújítás, -átalakítás
mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
csaptelepek cseréje
csőtörés javítása
bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
mosó-, mosogatógépek bekötése
fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
radiátorok és szelepek cseréje
gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
konvektorok tisztítása, javítása
időszakos átvizsgálás és karbantartás
szaktanácsadás

Munkavégzés garanciával!
Hívjon bizalommal:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

EGYÉVES LETT AZ
ÁLLÁSKERESŐ KLUB

A MISA Alapítvány által egy évvel ezelőtt alapított Szenior Foglal-
koztatási Klub február 22-én tartotta legutóbbi összejövetelét Duna var -
sányban a Petőfi Művelődési Házban.

A foglalkozás első részében a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség
felelős munkatársától kapott, az első negyedévben esedékes támogatott
OPKJ- és szakképzési lehetőségekről adott tájékoztatót a klubvezető.
Sajnos ebben a listában többségében férfi szakmák szerepelnek, holott
a klubban a hölgyek vannak többségben. Reméljük, hogy a következő
negyedéves listában más lesz az arány. Mivel elég sok új tagunk van,
ezért az önéletrajz és a motivációs levél megírása ismét szóba került.
Ezután megbeszéltük a március végén induló alapfokú angol nyelvok-
tatás kérdéseit, majd az álláslistából konkrét munkalehetőségeket ke-
restek a klubtagjaink. Az ingyenes számítógépes oktatás a Művelődési
Ház segítségével folytatódik.

A következő összejövetel március utolsó keddjén, tehát 29-én 14
órától lesz. Hívunk munkaadókat, valamint a munkaügyi központból
várunk vezető beosztású vendégeket. Ugyanezen a napon 15 órától ter-
vezzük az első nyelvórát, majd ezt követően minden héten kedden szin-
tén három órától tartjuk a további nyelvórákat.

Mindenkit szeretettel  hív és vár a klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

KÖZLEMÉNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a MISA Alapítvány jótékonysági

munkáját. ADÓSZÁMUNK: 18721797-1-13
Segítsen, hogy segíthessünk! Köszönjük!

Tisztelt Délegyháziak!
Bizonyára Önök is tisztában vannak azzal, és a gyakorlatban is tapasztalták

már, hogy Délegyháza községben régóta gondot okoz a nem megfelelően ki-
táblázott vagy táblával egyáltalán nem jelölt utcák megtalálása. Ez a probléma
sok bosszúságot és idegességet okozhat Önöknek, de még belegondolni is bor-
zalmas, hogy rosszabb esetben milyen tragédia is történhet akkor, ha egy éppen
arra rászoruló beteget nem talál meg a mentő. Ezért Délegyháza Község Ön-
kormányzata a lakosság, mentők, rendőrség, tűzoltóság tájékozódásának meg-
könnyítése érdekében a 7/2007. (II. 22.) számú, „Az utcanévről és házszámtáb-
láról, a házszámozás szabályairól” szóló önkormányzati rendeletében foglaltak
értelmében a hiányzó utcanévtáblák eddig elmaradt kihelyezéséről gondoskod-
ni kíván. A hiányzó utcatáblákat Délegyháza Község Önkormányzatának költ-
ségére megrendeltük a legkedvezőbb árajánlatot adó, délegyházi telephelyű
Vad Print Kft.-től. A táblák 2011 márciusában kihelyezésre kerülnek. 

Az utcatáblák mellett további fontos feladat a hiányzó, olvashatatlan vagy
megváltozott házszámtáblák kihelyezése vagy cseréje is.  Fent hivatkozott ren-
deletünk kimondja, hogy a nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem
megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését és kihelyezését a
jegyző a tulajdonos terhére elrendeli. Ennek megfelelően kérjük azon ingatlan-
tulajdonosokat, akiknek ingatlanán hiányzik, vagy nem megfelelő házszám-
tábla van kihelyezve, hogy a táblák pótlásáról 2011. május 15-ig gondoskodni
szíveskedjenek. Ezt követően közterület-felügyelőnk ellenőrizni fogja a ren-
deletben leírtak betartását. A pótlásnak két módja lehetséges:

1. a, Az ingatlantulajdonos a saját ízlésének megfelelő házszámtáblát
saját költségén beszerzi és legkésőbb 2011. május 15-ig felszereli a rende-
letben foglaltaknak megfelelően. (A közterületi telekhatártól mért 10 méte-
ren belül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület közút felőli homlokzatán,
vagy az ingatlan utcai kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy az ut-
cáról jól látható és olvasható legyen.

b, Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számí-
tott 5-10 méter között a földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült
tartóoszlopon kell elhelyezni 2-3 méter közötti magasságban úgy, hogy azt az
esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa el. 

2. Az ingatlantulajdonos 2011. április 13-án, illetve 2011. április 20-án
8-17.30 óra között befárad Délegyháza Község Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatalába és leadja a mellékelt, ingatlantulajdonos által ki-
töltött megrendelőlapot, valamint befizeti az önkormányzatnak
legkedvezőbb árajánlatot adó Vad Print Kft. képviselőjénél az igényelt
táblánkénti bruttó 500 Ft-ot az egységes ongró lemezből (habosított PVC-
lemezből) készülő 15x15 cm-es nagyságú házszámtábláért. A táblákat
2011. április 27-től hivatalunkban átvehetik, azok kihelyezésről az ingat-
lantulajdonosok gondoskodnak legkésőbb 2011. május 15-ig.

Ne felejtsék, a pontos cím életet menthet! Tegyük élhetőbbé Délegyházát! 
Segítségét, megértését ezúton is köszönjük!

Délegyháza Község Önkormányzata

MEGRENDELŐ

Alulírott ……………………………………….. (név nyomtatott betűvel)
a Délegyháza, …………………… …………. (út, utca, tér, tanya) címen ta-
lálható ingatlan tulajdonosa ezúton megrendelek a Vad Print Kft.-től.

....................... db ....................... számú

....................... db ....................... számú 

....................... db ....................... számú
házszámtáblát darabonként bruttó 500 Ft-ért, összesen ............................ Ft-ért.
Fenti összeget a megrendelő Polgármesteri Hivatalban Vad Print Kft.
képviselőjének történő leadásakor befizetem.

…………………………………………..
aláírás

A megrendelőlapot a ....................... Ft összegű készpénzbefizetéssel átvettem.

…………………………………………..
Vad Print Kft. részéről



Olvasói oldal  

„Számomra csak kétféle politika van úgy a nagypolitikában,
mint helyi szinten: TISZTESSÉGES ÉS TISZTESSÉGTELEN,
BECSÜLETES ÉS BECSTELEN. Más megkülönböztetést tenni
meggyőződésem szerint felesleges és szükségtelen.” (idézet: dr.
Riebl Antal polgármester programbeszédéből)

Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselő-testület!
Önök a 2011. évi építményadó rendelet módosításával a

TISZTESSÉGTELEN utat választották!
Felháborító és elfogadhatatlan, hogy az építményadót draszti-

kusan majd háromszorosára, 400 Ft-ról 1100 Ft-ra emelték, és egy
igazságtalan és megosztó módosítással ezt kizárólag az üdülőktől
kívánják beszedni, ami sok üdülőtulajdonos részére megfizethe-
tetlen! 

Tisztel Polgármester Úr!
Ezt a durva megkülönböztetést Ön TISZTESSÉGESNEK tart-

ja? Vállalja?
Csak eddig tartott a választási ígéret? 
Évtizedek óta az üdülőktől beszedett adókat a falu, majd a köz-

ség csak magára és az önkormányzat működésére fordítja. Az
eredmény ismert, látható és szagolható. Hínáros, iszapos, poshadt
tavak, lerabolt halállomány, koszos, szemetes, WC híján teleron-
dított vízpart, útnak nem nevezhető valami. Az ingatlanjaink
elértéktelenedtek. 

Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselő-testület! 
A településen bejelentett lakók és az üdülők lakói között is van

gazdag és szegény, kisnyugdíjas és munkanélküli, nagycsaládos
vagy gyermekét váró anyuka. Honnan veszik a bátorságot, hogy
megkülönböztessék az egy településen bármilyen jogcímen élő-
ket? Önök vagy a több tízmilliós új házat építő bejelentett helyi la-
kosok miért nem járulnak hozzá az óvoda- és iskolabővítéshez?

Miért nem merik a helyi lakosoktól is beszedni az adót? Félnek?
Oda lenne a népszerűség?

Egy biztos, hogy a költségvetésük egyszerű és világos: felújí-
tunk, építünk, bővítünk, falunapot tartunk, műfüvön focizunk, jó
fizetést kapunk, és ezek fedezésére sarcoljuk meg az üdülőket,

szigorúan szedjük be tőlük az adót, és ha ez még mindig nem elég,
akkor veszünk fel hitelt. 

Ez a rövidlátó, a saját választóikat is becsapó és megosztó poli-
tizálás a már így is súlyosan eladósodott Délegyháza vesztét je-
lenti.

Megdöbbentőnek tartjuk, hogy a képviselő-testületből senki
nem állt ki az üdülőkért! 

Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselő-testület!

Legyen valódi közteherviselés! Viselje a terheket az is, aki
„életvitelszerűen” és az is, aki „nem életvitelszerűen használja
ingatlanát lakhatás céljára”, hiszen mindketten DÉLEGY -
HÁ ZIAK! 

Az igazságtalan és felháborító rendeletmódosítás ellen min-
den törvényes eszközzel és minden fórumon tiltakozni kívá-
nunk!

Tisztelt Üdülőtulajdonosok, Kedves Másodrendű Sorstár-
saink!

Ha valahol olvastátok a levelünket, akkor kérjük, Ti is tilta-
kozzatok az adóemelés ellen!

Délegyháza, Ibolya u. és környékén élő üdülő-tulajdonosok:
Ábel László, Lukács Miklós, Beliczki Sándor, Nok Péter, Gyö-

kér Györgyné, Sándor Antal, Hajnal Béla, Szondi György,
Horváth Károly, Tari Lászlóné, Repró Ferenc, Szabóné Varga
Irén, Szécsi Lászlóné, Tomanovics Istvánné

Elérhetőségünk:
Gyökér György 1182 Budapest, Halomegyházi u. 52/a
Mobil: +36-20-537-9226
gyoker@t-online.hu 2011. január 25.

A tiltakozó Nyílt levelünk terjedelmi okok miatt csak rövidített
formában jelenhetett meg.

A levél nyilvános megjelentetését köszönjük a Délegyházi Hí-
rek szerkesztőinek.

A teljes szöveg több délegyházi internetes blogon is olvasható.

Az építmény- és telekadóval kapcsolatban megfogalmazott kérdésükre hivatkozva az az álláspontom, hogy az
adóemelésről szóló testületi döntést jogszerűnek, szükségszerűnek és ebből fakadóan tisztességesnek tartom.

Az indokokról a költségvetésről szóló cikkben részletesen írtam, azt változatlan formában fenntartom. 

Délegyháza, 2011. február 25.
Tisztelettel:

Dr. Riebl Antal polgármester



Tájékoztató  Hirdetés  

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, Varga Gábor

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
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat,állandó

ügyelet hétvégeken is. 06/30-376-1796
***

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

***

Szerelvénycentrum, víz-gáz-fűtés, öntözőrendszerek, homlokzati díszí-
tőelemek, barkácsléc. Taksonyi hídnál: a régi és az új 51-es főút kereszte-
ződésénél lévő parkolóban. Tel.: 20/494-5057. E-mail cím:
marzoli75@gmail.com

***

TAVASZI AKCIÓ! Redőny, reluxa, zsaluzia, szúnyogháló, minden,
ami árnyékolástechnika! Újak szerelése, régiek javítása. Ingyenes felmé-
rés! Érd.: 06-20/971-5198



Exkluzív 

I Can Lose My Heart Tonight című dalá-
val több mint 24 évvel ezelőtt lett egy csa-
pásra ismert és népszerű az énekesnő, aki
Marschall Norbert produkciós irodájának
meghívására  négy napot töltött nálunk.

Természetesen nem maradhattak el az
interjúk a média, a sajtó és a tv-csatornák
számára sem, és két nagysikerű, teltházas
koncertet adott a fővárosban és Kecs ke -
méten.

Az utóbbi fellépésére való indulása előtt
találkozhattam vele a hotelben, és mint
mondta, nem jelentett neki problémát,
hogy még külön egy, az őt faggató rajongó
rendelkezésére álljon.

Természetes, csinos megjelenése és fő-
leg meglepően alacsony termete kelleme-
sen hatott rám, és ezt még csak fokozta az
interjú alatti végtelen kedvessége, mosoly-
gása, egyénisége.

Mindenekelőtt arra voltam kíváncsi, mit
jelent számára az, hogy még ma is szívesen
hallgatjuk dalait, mit gondol ő arról, ho-
gyan maradtak ezek a mai napig is népsze-
rűek.

„Azt csinálhatom amit szeretek, nekem
ez az életem – mondja. – Nagyon sok em-
ber hallgatja a zenéimet, nagyon sok ember
szereti is ezeket a dalokat. Nekem ez a hi-
vatásom, mást el sem tudnék képzelni.”

Ha végignézzük korábbi és mostani fo-
tóit, talán frizurájának megváltozása a
legszembetűnőbb. Viszont szépsége, kar-
csúsága, nőiessége még ma is megdobog-
tatja a férfiszíveket. Biztosan van valami
titka ennek.

„Semmilyen specális technikát nem al-
kalmazok. A szeretetben, a jó és szép dol-
gokban hiszek az életben, és próbálok
egészségesen élni, sok vizet iszom. Szere-
tem a természetet járni, az élethez való po-
zitív megközelítés sokat segít testi és lelki
szépségem megőrzésében.”

Cause you are young, Soul survivor,
Backseat of your cadillac, House of mystic
lights – hogy csak a legnagyobb slágereket
említsem a teljesség igénye nélkül, na és
persze az elmaradhatatlan Heartbreak ho-
tel. Az igazi sikerszéria 1988 végéig tar-
tott. A szerző- és producerváltás újabb al-
bumot hozott a Big Time és a Midnight
hour című kislemezekkel, de ezek, annak

ellenére hogy igencsak jó nóták voltak,
már nem hoztak átütő sikert.

1998-ban a retro őrülettel az énekesnő-
nek is több válogatás albuma jelent meg,
sőt 2003-2004-ben új stúdiófelvételek is
készültek egy-egy válogatáshoz bónusz-
ként.

Régi dalait már agyonhallgattuk, de ezt
szívesen is tettük, tesszük. De vajon lesz-e
még új album, lesznek-e még új dalok,

vagy „be kell érnünk” a megszokott meló-
diákkal?

„Éppen mostanában veszünk fel egy tel-
jesen új albumot, őszre várható a megjele-
nése, és nagyon-nagyon örülök hogy új da-
lokon dolgozhatok. Remélem hogy ez is
tetszeni fog a közönségemnek, ugyanúgy
mint a régiek. Pici stílus újítás az lesz, de
C. C. Catch maradok mindenképpen.”

Kancsár Péter 



Felhívás  

„A
Szom szédünnep
lényege, hogy a

kisközösségek magukénak
érezzék az ünnepet, érezzék át

a saját szervezés örömét, a
közösség kovácsolásának erejét,
így a szervezésben a legnagyobb

szerepe a helyi civileknek és
aktivistáknak van, akik a saját

kisközösségükben kezdik el
szervezni az
eseményt.”

„Mi
a nagy ötlet a Szomszéd -

ünnepben? Az égvilágon semmi. 
A világ legtermészetesebb dolga, hogy kedvesen
beszélünk azokkal, akik mellettünk laknak, áthívjuk

őket vacsorázni, megköszöntjük őket a születésnapjukon,
vigyázunk a kutyájukra, ha nyaralni mennek, segítenek
megfogni a papagájunkat, ha elrepül, vagy lehozni a

macskát a fáról, ha felszalad. 
Vagy ez mégsem olyan természetes? 

Tegyük meg az első lépést, hogy öröm és ne
bosszúság legyen az egymás mellett élés! 

„A Szomszédünnep egy olyan nap az
évben, mikor egy közös főzés, együtt egy nagy
asztalnál elköltött vacsora, közös játékok vagy

sportolás, kulturális program vagy kertészkedés,
közösségi bolhapiac stb. alkalmával kicsit jobban

megismerhetjük szomszédainkat.”


