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Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 
szeptember 28-án Falugyűlést tartott a Kölcsey Művelődési 
Központban, melynek során a rezsidíjak emelkedésével kapcso-

latos intézkedéseket (szociális területen, illetőleg a Polgármesteri Hivatal 
működésével kapcsolatban) ismertettük a jelenlévőkkel, továbbá Bocsi 
Gábor és Fischer Tamás energetikai szakértők adtak hasznos tanácsokat 
a rezsiköltségek racionalizálásával kapcsolatban.   

A Képviselő-testület 2022. október 6-án rendes ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal pol-
gármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Az első napirendi pont keretében módosította a Képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az energia-meg-
takarítás érdekében, bevezetve a téli munkarendet és ügyfélfogadási időt. 
Ezt követően módosította a Képviselő-testület a szociális ellátásokról 
szóló rendeletet (15/2022.(X.6.) önkormányzati rendelet a települési tá-
mogatásról és egyéb szociális ellátásokról szabályairól szóló 4/2015.(II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról) a rezsiárak emelkedése okán, va-
lamint rendeletet alkotott a rezsiárak miatt elkülönített szociális keret fel-
használásának szabályairól (16/2022.(X.6.) önkormányzati rendelet az 
emelkedő rezsiárak miatt elkülönített szociális keret felhasználásának sza-
bályairól).   

Negyedik napirendi pontként a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesz-
tése során igénybe vett területek ügyében érkezett vételi ajánlat ügyét tár-
gyalta a Képviselő-testület, jóváhagyva a Délegyháza 277, 07 és 0137/25 
hrsz-ú ingatlanok egy részére vonatkozó kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződést. Ötödik napirendi pontként közutakkal kapcsolatos forgalom-
szabályozási ügyeket tárgyalt a Képviselő-testület, és közlekedési tükrök 
kihelyezéséről döntött a Határ út – Sóderos út kereszteződésébe, valamint 
a Szabadság tér – Árpád utca, és a Vasút sor – Kamionos tó/Zsombékos 
közi út kereszteződésébe. Az ülés végén döntés született a rezsidíjak drasz-
tikus emelkedése miatt a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében 
szükséges intézkedésekről.  

A Képviselő-testület 2022. október 12-én rendkívüli ülést tartott, 
melynek során rendeletet alkotott a helyi építési szabályzat módosításáról, 
és határozatot hozott a településszerkezeti terv módosításáról a tagóvoda 
és a két bölcsőde építése érdekében két részterület vonatkozásában 
(17/2022.(X.12.) önkormányzati rendelet a Község Helyi Építési Szabály-
zatáról szóló 16/2005.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról).  

A Képviselő-testület 2022. október 26-án rendes ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal pol-
gármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként rendeletet alkotott a Képviselő-testület a 
2022. évi költségvetési rendelet 2. módosításáról (18/2022.(X.26.) önkor-
mányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
1/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról), majd a má-
sodik napirendi pont keretében 2023. január 1-jei hatállyal felülvizsgálta a 
helyi adókról szóló rendeleteit (19/2022.(X.26.) önkormányzati rendelet 
a telekadóról szóló 23/2003.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról; 20/2022.(X.26.) önkormányzati rendelet a települési adóról szóló 
17/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról; 21/2022.(X.26.) 
önkormányzati rendelet az építményadóról; 22/2022.(X.26.) önkormány-
zati rendelet az idegenforgalmi adóról). A felülvizsgálat részleteit külön 
tájékoztatóban ismertetem.  

A harmadik napirendi pont keretében rendeletet alkotott a Képviselő-
testület 2023. január 1-jei hatállyal a hivatali helyiségen kívüli és hivatali 
munkaidőn túli házasságkötésről szóló rendelet módosításáról 
(23/2022.(X.26.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és díjairól szóló 
7/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról), valamint a családi 

események díjairól (24/2022.(X.26.) önkormányzati rendelet az egyéb csa-
ládi események engedélyezéséről és díjairól).  

Ezt követően a téli hókotrás ügyét, valamint ingatlanügyeket tárgyalt 
a Képviselő-testület. Az ingatlanügyek keretében többek között módosí-
totta a vagyonrendeletét (25/2022.(X.26.) önkormányzati rendelet az ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 
37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról).  

Az egyebek keretében tárgyalta a Képviselő-testület  
- a könyvtári ellátás ügyét, fenntartva a Hamvas Béla Pest Megyei Könyv-

tárral a könyvtárellátási szolgáltatási megállapodást 2023. évre is,  
- a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépést, 

valamint 
- a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát.  

A Képviselő-testület 2022. november 23-án rendes ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal pol-
gármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként a horgászegyesületek beszámolóját tárgyalta 
a Képviselő-testület, majd második napirendi pontként elfogadta a 2023. 
évi belső ellenőrzési tervet.  

Módosította a Képviselő-testület személyes gondoskodás térítési dí-
jairól szóló rendeletét az étkezési díjak tekintetében 2023. január 1-jei ha-
tállyal (26/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelet a személyes gondosko-
dás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009. (VIII.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról). Az élelmiszerárak emelkedéséből 
adódó nyersanyagnorma jelentős növekedése miatt sajnálatos módon 
ismét az emelésére kényszerült a Képviselő-testület. A díjak a Gyvt. ren-
delkezései szerint rezsiköltséget nem tartalmaznak, azt az Önkormányzat 
viseli.  

A gyermekétkeztetés térítési díjai 2023. január 1-től a következők sze-
rint alakulnak: 

 

A felnőtt étkeztetés díja 2023. január 1-től (bruttó):  
 

                                     Menü 1670 Ft 
                                     Leves   710 Ft 
                                     Húsos leves   915 Ft 
                                     Főétel 1300 Ft 

Rendeletet alkotott a Képviselő-testület egyes költségvetési és zár-
számadási rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 

Sorszám   Ellátási forma    Nyersanyagköltség    ÁFA   Intézményi térítési díj 
                                                (nettó) Ft/nap         27%   (Nyersanyagköltség 
                                                                                                 + ÁFA) Ft/nap 
1.              Családi Bölcsőde, Bölcsőde 

                 reggeli, tízórai                   135                 36                      171 

                 ebéd                                 323                 87                      410 

                 uzsonna                            120                 32                      152 
Összesen                                                578                    156                        734

Gyermek  Tízórai       Ebéd         Uzsonna    Összesen   ÁFA      Összesen 
                 Nyersanyag    Nyersanyag   Nyersanyag   Nyersanyag    27%       Intézményi 
                       költség           költség          költség           költség                       térítési díj  
                        nettó             nettó             nettó              nettó                    (nyersanyagköltség 
                      Ft/nap          Ft/nap          Ft/nap           Ft/nap                     +ÁFA) Ft/nap 
 
Óvodás 
Napi 3x          135              329             120             584         158           742 
 
Iskolás 

Napi 1x          176                                                  176         48             224 
Napi 1x                              508                               508         137           645 
Napi 2x          176              508                               684         185           869 
Napi 3x          176              508             144             828         224           1052
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(27/2022.(XI.23.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendele-
tek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről).  

Az egyebekben tárgyalta a Képviselő-testület  
- a Vasút sori kereszteződések forgalomszabályozását, „Útkereszteződés 

alárendelt úttal táblák”, továbbá a Hullám és Sellő utcára 20 km/h se-
bességkorlátozó táblák kihelyezéséről döntve, 

- a Pest Megye Civil Közösségi Szolgáltató Központ kérelmét,  
- a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött együttműködési meg-

állapodást a Kölcsey Művelődési Központ Iskola általi használatáról, 
valamint  

- egy ingatlanvásárlást. 
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülést tartott.  
A Képviselő-testület 2022. november 28-án rendkívüli ülést tartott, 

melyen módosította a helyi közutak kezeléséről szóló rendeletét 
(28/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelet a helyi közutak kezelésének 
egyes szabályairól szóló 12/2021.(X.20.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról).  

A Képviselő-testület 2022. december 14-én rendes ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal pol-
gármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként rendeletet alkotott a Képviselő-testület a 
2023. évi igazgatási szünetről (29/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet 
a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről), majd ezt követően a Képvi-
selő-testület 2022. évi munkájáról szóló beszámolót, a 2023. évi munka-
tervét, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolót, a 
jegyzői adóhatóság tevékenységéről szóló beszámolót, a köztisztviselők 
2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat tárgyalta a 
Képviselő-testület.  

Felülvizsgálta a Képviselő-testület a Testépítő Sportegyesület bérleti 
szerződését, majd az ülés végén egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyeket tárgyalt.  

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülést tartott.  
A Képviselő-testület 2023. január 25-én rendes ülést tartott a Pol-

gármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal pol-
gármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Az első napirendi pont keretében az egészségügyi alapellátásról szóló 
beszámolókat tárgyalta a Képviselő-testület, melyet a bizottságok beszá-
molói és munkatervei, valamint a Művelődési Ház beszámolója és a 2023. 
évi rendezvényterv követtek.  

Ötödik napirendi pontként a 2023. évi költségvetés előkészítését tár-
gyalta a Képviselő-testület, majd ezt követően a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát vé-
gezte el. Rendeletet alkotott a Képviselő-testület a köztisztviselők 2023. 
évi illetményalapjáról, a 2022. évi összegben meghatározva azt 
(1/2023.(I.25.) önkormányzati rendelet a Délegyházi Polgármesteri Hiva-
talban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról), a szo-
ciális ellátásokról szóló rendelet módosításáról (2/2023.(I.25.) önkormány-
zati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 
szabályairól szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról), 
valamint a változtatási tilalomról szóló rendelet módosításáról 
(3/2023.(I.25.) önkormányzati rendelet a Délegyháza Község egyes terü-
letrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 
6/2022.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról). Az egyebek ke-
retében a kóbor állatok befogására és elszállítására vonatkozó megállapo-
dás ügyét, és egy Honvéd-szigeti ingatlanértékesítést tárgyalt a Képviselő-
testület.  

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülést tartott.  
A Képviselő-testület 2023. február 14-én rendes ülést tartott a Pol-

gármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal pol-
gármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Az első napirendi pont keretében négy alpontot tárgyalt a Képviselő-

testület: a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola tornacsarnokának 
a Brózik Tibor Taksony Diáksport Egyesület által TAO-pályázat keretében 
történő felújítását, az Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatának el-
fogadását, egy telekalakítási ügyet, valamint egy névhasználati kérelmet.  

Második napirendi pontként elfogadta a Képviselő-testület az Önkor-
mányzat 2023. évi költségvetését (4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről), majd elfogadta a 2023. évi 
Cafetéria Szabályzatokat, és módosította a személyes gondoskodás igény-
bevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009. (VIII.19.) önkor-
mányzati rendeletet a bölcsődei díjak tekintetében (5/2023. (II.15.) ön-
kormányzati rendelet a személyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő 
térítési díjakról szóló 22/2009. (VIII.19.) önkormányzati rendeletet mó-
dosításáról).  

A módosítás értelmében a Zsebi-Baba Családi Bölcsőde és a Délegy-
házi Vackor Bölcsőde hosszú évek óta változatlan összegű gondozási díja 
2023. március 1-jétől havi 28.000 Ft-ról havi 35.000 Ft-ra emelkedik.  

Elfogadta a Képviselő-testület a 2023. évi közbeszerzési tervet, vala-
mint jóváhagyta a bölcsődék nyári zárva tartását az intézményvezető asz-
szony javaslatát elfogadva.  
A döntés értelmében:   

      1. A Délegyházi Vackor Bölcsőde 2023. július 10-től július 28-ig 
zárva tart.  

      2. A Zsebi-Baba Családi Bölcsőde: 2023. július 10-től július 28-ig 
zárva tart. 

A nyugdíjemelések következményeit és az időközbeni jogszabályi vál-
tozásokat és egyéb körülményeket vizsgálva új rendeletet alkotott a Kép-
viselő-testület a szociális ellátásokról (6/2023. (II.15.) önkormányzati ren-
delet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátások szabályairól). 
A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött új közigazgatási szerződés aláírása, 
valamint két új tevékenységi kör felvétele miatt módosításra került a Kép-
viselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata (7/2023. (II.15.) ön-
kormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról). 

A téli munkarendről a normál munkarendre történő visszatérés, és az 
új ügyfélfogadási rend miatt módosította a Képviselő-testület a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2023. április 17-i ha-
tállyal.  
A döntés értelmében 2023. április 17-től:  
A hivatal ügyfélfogadási rendje:  
            Hétfői napon:       8.00 – 12.00 óráig,      13.00 – 16.00 óráig 
            Szerdai napon:      8.00 – 17.30 óráig 
A hivatal házipénztárának nyitvatartási ideje: 
            Hétfői napon:      8.00 – 12.00 óráig       13.00 – 16.00 óráig 
            Szerdai napon:     8.00 – 17.30 óráig 

Az ülés végén megválasztotta a képviselő-testület a Délegyházi Napok 
Szervező Bizottságának tagjait. Ezt követően a Képviselő-testület zárt 
ülést tartott.  

A Képviselő-testület 2023. február 22-én rendkívüli ülést tartott a 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.  

Első napirendként módosította a Képviselő-testület az Önkormányzat 
2022. évi költségvetését (8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet az ön-
kormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.20.) önkormányzati 
rendelet 3. sz. módosításáról), majd egy támogatási kérelmet tárgyalt meg, 
és feltételekhez kötötten - tulajdonosi jogkörében eljárva - hozzájárult az 
Iskola Tornacsarnokának a Brózik Tibor Taksony Diáksport Egyesület 
által TAO-pályázat keretében történő felújításához.  

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott rendeletek a Könyvtár-
ban, illetőleg a község honlapján (www.delegyhaza.hu) olvashatók. 

 
dr. Molnár Zsuzsanna 

jegyző
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A
 Képviselő-testület a 2022. október 
26-i ülésén felülvizsgálta a helyi 
adókról szóló rendeleteit 2023. ja-

nuár 1-jei hatállyal. A változások több pon-
ton is érintették az adórendeleteket. 

Önkormányzatunk 2010-ben, 2011. ja-
nuár 1-jei hatállyal emelte meg utoljára egy-
ségesen az adómértékeket, azóta csak kor-
rekciókat vezetett be az egyes adónemek 
adómértékei tekintetében, a 2017. január 1-
jei hatállyal bevezetett települési adó mér-
téke pedig a telekadó mértékéhez igazodott. 
A 2020. és 2021. októberében elfogadott 
módosítások a veszélyhelyzeti szabályozás 
miatt nem léphettek hatályba, az adómérté-
ket nem érintő rendelkezések kivételével (pl. 
építményadóról szóló rendeletnek a reklám-
hordozó adóra vonatkozó rendelkezései). 

Az elmúlt 12 évet vizsgálva megállapí-
tottuk, hogy az euro árfolyama 2010. év vé-
géhez képest kerekítve 53%-ot emelkedett, 
mely ezzel azonos mértékű adómérték eme-
lést indokolna. Ez Önkormányzatunk szá-
mára jelentős bevételt jelentene, ennek elle-
nére csak 20%-os és 30%-os emelésről dön-
tött a Képviselő-testület az önkormányzati 
hatáskörben meghatározható adómértékek 
tekintetében, 20% az építményadó, és 30% 
a többi adónem tekintetében. Ez részben 
pótolná a már korábban 100%-ban kiesett 
gépjárműadó bevételt.  

A 038, 041 és 043 hrsz-ú kivett csatorna, 
a 045 és 040 hrsz-ú közút, és a 044/7 hrsz-
ú kivett strand és a hozzá kapcsolódó 
044/80 és 044/81 hrsz-ú kivett bányató in-
gatlanok által körbehatárolt területen fekvő 
ingatlanok esetében 130,-Ft/m2/év adó-
mérték bevezetéséről született döntés, te-
kintettel arra, hogy amennyiben ezek az in-
gatlanok a mezőgazdasági tevékenységen kí-
vüli más célú hasznosítás által adókötelessé 
válnak a települési adóban, esetlegesen be-
kerülnek a telekadó hatálya alá, az innen ki-
járó nagy össztömegű járművek várhatóan 
olyan mértékben megterhelik a jelenleg sem 
nagy teherbírású önkormányzati közutakat, 
hogy azok helyreállítása, állapotának szinten 
tartása is, és különösen a felújítása jelentős 
összegű többletköltséget okoz majd éves 
szinten az Önkormányzatnak, mint a helyi 
közutak tekintetében az 1988. évi I. törvény 
vonatkozó rendelkezései szerinti közútkeze-
lőnek, melyhez szükséges forrást más 
módon nem tudja előteremteni. 

A külön felsorolt adómérték alá nem 
tartozó külterületi ingatlanok esetén pedig 
az eddigi keleti - nyugati fekvés szerinti kü-
lönbségtételt eltöröltük, és a keleti terüle-
tekre vonatkozott adómérték 30%-os eme-

lésnek megfelelő 13,- Ft/m2/év adómérté-
ket határozta meg a Képviselő-testület 
mind a telekadó, mind a települési adó te-
kintetében.  

Egyebekben a telekadó tekintetében a 
külterületi kedvezményes adómérték is 
megszüntetésre került, a tavalyi és az előtti 
évben már megvitatott indokok alapján, he-
lyébe az általános 13,-Ft/m2/év adómérték 
lép. Ennek szükségességét a belső ellen-
őrünk is megerősítette.  

A telekadó rendelet tekintetében az el-
múlt, különösen a 2022. év tapasztalatai azt 
mutatják, hogy az adózók az adómentes-
ségre vonatkozó rendelkezéseket kiterjesz-
tően próbálják értelmezni, így a rendelet-
ben pontosítottuk a mentességre vonat-
kozó rendelkezéseket és így az adókikerülés 
érdekében 8000m2 nagyságban határoztuk 
meg a beépítéshez és a lakóházhoz/üdülő-
höz kapcsolódó adómentes ingatlan maxi-
mumát.  

Az ingatlan-nyilvántartásban horgásztó 
és pihenő tó megnevezésű ingatlanokat a 
bányatóval azonos kategóriába soroltuk, és 
a nyugati területeken a bányászat mielőbbi 
befejezésnek ösztönzése érdekében ezeket 
az ingatlanokat (bányató, horgásztó, pihenő 
tó) 5,- Ft/m2 adómértékkel, míg a keleti te-
rületeken 10 Ft/m2 adómértékkel adóztat-
juk a 13 Ft/m2 általános adómérték helyett 
a települési adó keretében. 

Az adómértékek 2023. január 1-től az 
alábbiak szerint változtak:  
1. Építményadó mértéke:  
a) 0-50 m2 – ig 1.320,- Ft/ m2, 
b) 51-75 m2 – ig 66.000,- Ft és az 50 m2-en 

felüli részre x 960,- Ft/m2, 
c) 76-100 m2 – ig 90.000,- Ft és a 75 m2-en 

felüli részre x 720,- Ft/m2, 
d) 101-150 m2 – ig 108.000,- Ft és a 100 m2-

en felüli részre x 600,- Ft/m2, 
e) 151 m2 fölött 138.000,- Ft és a 150 m2-en 

felüli részre x 480,- Ft/m2 . 
2. Telekadó mértéke:  
a) belterületi telek esetén 130,- Ft/m2/év, 
b) külterületi telek esetén 13,- Ft/m2/év. 
c) a 038, 041 és 043 hrsz-ú kivett csatorna, 

a 045 és 040 hrsz-ú közút, és a 044/7 
hrsz-ú kivett strand és a hozzá kapcso-
lódó 044/80 és 044/81 hrsz-ú kivett bá-
nyató ingatlanok által körbehatárolt terü-
leten fekvő külterületi telkek esetén a te-
lekadó évi mértéke 130,- Ft/m2/év. 

3. Települési adó mértéke:  
a) a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

szóló törvény szerinti bányató esetében, 
amennyiben a bányafelügyelet a bányató 
tekintetében a tájrendezés végrehajtásá-

nak és a bányászati tevékenységnek a be-
fejezését véglegessé vált határozattal 
megállapította, illetőleg a tájrendezés el-
végzését igazolta, a vízügyi és vízvédelmi 
hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyt 
véglegessé vált határozattal kiadta, és az 
az ingatlan-nyilvántartásban is bányató 
megnevezéssel van nyilvántartva, vala-
mint a horgásztó és pihenőtó esetén  

aa) a 150. számú Budapest – Kunszentmik-
lós – Tass – Kelebia vasútvonaltól ke-
letre fekvő ingatlanok esetében 10,- 
Ft/m2/év, 

ab) a 150. számú Budapest – Kunszentmik-
lós – Tass – Kelebia vasútvonaltól nyu-
gatra fekvő ingatlanok esetében 5,- 
Ft/m2/év; 

b) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként 
nyilvántartott földterület esetében 5,- 
Ft/m2/év; 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a 038, 041 
és 043 hrsz-ú kivett csatorna, a 045 és 040 
hrsz-ú közút, és a 044/7 hrsz-ú kivett 
strand és a hozzá kapcsolódó 044/80 és 
044/81 hrsz-ú kivett bányató ingatlanok 
által körbehatárolt területen fekvő ingat-
lanok esetében 130,- Ft/m2/év; 

d) az a), b), és c) pontba nem tartozó ingat-
lanok esetében 13,- Ft/m2/év. 

4. Idegenforgalmi adó mértéke:  
személyenként és vendégéjszakánként 520,- 
Ft 

Az építményadó, telekadó és települési 
adó tekintetében az adózóknak a változá-
sokról a változás bekövetkezésétől számított 
15 napon belül kell megküldeniük a beje-
lentést az adóhatóságnak az adat-bejelentési 
(bevallási) nyomtatványon. Kérjük Önöket, 
hogy ezen kötelezettségüknek határidőben 
szíveskedjenek eleget tenni. 

Ezúton is felhívom a Tisztelt Adózók fi-
gyelmét, hogy az elektronikus kapcsolattar-
tásra kötelezett adózók kizárólag elektroni-
kus úton tarthatnak kapcsolatot az önkor-
mányzati adóhatósággal minden adónem 
tekintetében, beadványaikat cégkapun 
(ügyfélkapun) keresztül e-papíron, vagy a 
Polgármesteri Hivatal KRID számára 
(503153145) történő beküldéssel küldhetik 
meg az adóhatóságnak. Az adóhatóság az 
elektronikus ügyintézésre kötelezett adó-
zóknak az iratokat az ASP rendszerből hi-
vatali kapun az adózók cégkapujára KRX 
boríték formátumban küldi meg a vonat-
kozó Kormányrendelet szerint, mely kicso-
magolást követően tartalmazza a PDF for-
mátumú iratot.  

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Tájékoztatás a helyi adókról



C
ovid, hatalmas rezsiár emelke-
dés, háború, infláció. Ezekkel 
az egyenként is óriási nehézsé-

gekkel kellett, kell szembenéznünk or-
szágos szinten.  

 
Nálunk – Délegyházán – ezekhez a csa-
pásokhoz jött még a robbanásszerű la-
kosságszám emelkedés, a kínai vasúttal 
kapcsolatos kényelmetlenségek, a több 
milliárdos iskolabővítés csúszása, több 
uniós pályázat késedelme, elmaradása is.  
 
Mindezekkel szembenézünk és hittel hi-
szem, hogy az elkövetkezendő időszak-
ban egy sor jó dolog fog történni telepü-
lésünkön. 
 
Ami a legörvendetesebb, hogy elkezdőd-
tek a Civilek Háza melletti ingatlanon a 
Rózsaharmat Nonprofit Kft.-vel együtt-
működve az új 56 férőhelyes bölcsőde 
munkálatai a KINAMÉ Kft. kivitelezé-
sében. Ebben az intézményben még az 
említett létszámon felül 12 fő sajátos ne-
velési igényű gyermek gondozásáról is 
gondoskodnak majd.  
 
Az önkormányzatunk által elnyert új, 
száz fős tagóvoda és új ötvenhat fős böl-
csődével kapcsolatban számos és sok-
rétű akadállyal kellett szembenéznünk az 
eredetileg a Kéktó sétányra tervezett 
épületek vonatkozásában. A problémák 
gyors és hatékony megoldása alapvető 
fontosságú volt, ezért Képviselő-testüle-
tünk úgy határozott, hogy új helyszínen, 
az elmaradt ideiglenes iskola helyén – a 
régi sportpályán, a József  Attila utcában 
– fog megépülni mindkét új gyermek -
intézmény. Gőzerővel folyik az épületek 
újbóli tervezése, mindent elkövetünk 
azért, hogy a lehető leggyorsabban át 
tudjuk adni a létesítményeket. 
 
Településvezetőként még 2019-ben ígé-
retet tettem, hogy Délegyháza központ-
jában lesz egy olyan nagyobb alapterü-
letű élelmiszerbolt, amely a megnöveke-
dett igényeket ki fogja elégíteni. Jó úton 
haladtunk. A szükséges földterületet ön-
kormányzatunk megvásárolta, az üzletre 
kiírt pályázatunk eredményes volt és egy 
mindenki által szeretett és ismert házas-
pár jelentkezett a beruházás megvalósí-

tására. A tervek készen álltak, minden a 
várakozások szerint alakult. És ekkor jött 
a covid, majd a gazdasági válság. A pá-
lyázaton nyertes vállalkozó fájó szívvel 
jelezte, hogy mindazok az elképzelések, 
melyeket korábban megfogalmazott, el-
vesztették realitásukat, ezért kénytelen 
visszalépni.  
 
Mint derült égből a villámcsapás úgy ért 
bennünket a bejelentés, de nem adtuk fel 
a tett vállalásunkat. Újabb és újabb ter-
veken eszeltünk, újabb és újabb feltéte-
lekkel írtunk ki pályázatot a végső cél el-
érése érdekében. Az ismert gazdasági 
helyzetben sorra kudarcot vallottak erő-
feszítéseink. Egészen 2023. február kö-
zepéig. Ekkor a GERULUS Kft. úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be az üz-
letközpont megvalósítására. A napokban 
írjuk alá az erről szóló szerződést. Az el-
képzelések szerint egy éven belül teljesen 
megújul Vasútállomásunk környéke és 
kulturált körülmények között tudjuk 
majd lebonyolítani mindennapi bevásár-
lásainkat, sőt a közlekedési rendünk is 
előnyösen változik majd mindannyiunk 
örömére.  
 
Ha már közlekedés, ha már utak..... Saj-
nos ezen a területen nincsenek jó híre-
ink. A belterületi utakkal kapcsolatos pá-
lyázatoknál Önkormányzatunk mindent 
megtett a siker érdekében, hiszen önerő-
ből terveket készíttettünk a Rigó, Őz, 
Szarvas utcákra, a Bányász sorra, vala-
mint a József  Attila utcára és a Némedi 
útra. Sajnos az összes úttal kapcsolatos 
pályázatunkat forráshiánymiatt elutasí-
tották. Bízunk abban, hogy rövidesen 
hasznosak lehetnek ezek a tervek, s lesz 
pályázati forrás az említett utak aszfalto-
zására. 
 
Közlekedésünket alapvetően befolyá-
solja és mindannyiunkat érdekel a BuBe, 
azaz a „kínai vasút” ügye. Nincs mit szé-
píteni a dolgon. Az elkövetkezendő né-
hány évünk tele lesz megpróbáltatások-
kal valamennyiünk számára. Túl azon, 
hogy egy ideje a kényelmes személyvo-
natok helyett buszok járnak, ezen felül 
újabb és nagyobb gondokkal kell meg-
küzdenünk. Ide sorolom, hogy rövide-
sen megkezdődnek a közúti szállítások, 

melyek komoly igénybevételt fognak je-
lenteni, hiszen Dunavarsány felől a Rá-
kóczi út elején haladva a Kölcsey utcán 
át a Csóka tanya felé vezető úton és a 
Majosi úton lesz megnövekedett teher-
autó forgalom. Ez a beruházás kor-
mányzati szintű, ezért a döntő kérdések-
ben nem lehet szavunk, hiszen a lényegi 
kérdések központi elképzeléseket tük-
röznek. Önkormányzatunk ugyan min-
dent megtett és megtesz azért, hogy el-
viselhetővé tegyük a helyzetet, de már 
most látható, hogy komoly nehézségek-
kel kell majd szembenéznünk. 
 
Ide tartozik az is, hogy az építkezés miatt 
a Majosi úton lakók gyalogos közleke-
dése óriási nehézségekbe fog ütközni, s 
fokozottan kell ügyelnünk a megnöveke-
dett balesetveszéllyel kapcsolatban is. Az 
a dolgom, hogy minden fórumon han-
got adjak annak, hogy élhető maradjon 
településünk és emberhez méltó körül-
mények maradjanak a vasútépítés ideje 
alatt is.  
 
Szeretve Tisztelt Délegyházi Barátaim! 
Sok mindenről kellene még szót ejte-
nem, de most meg kell elégednem – a 
terjedelem okán – ennyivel. Írni fogok 
még a következő lapszámainkban ünne-
peinkről, az egészségügyről, a védőnői 
ellátásról, a szociális kérdésekről, a köz-
biztonságról, a bányákról, a csapadékvíz 
elvezetésről, az ivóvíz és szennyvíz hely-
zetről, a sebességkorlátozásokról, a hiva-
tali ügyintézésről, a tavak vízminőségé-
ről, a kultúráról, a sportról, és minden 
olyan dologról, amely napi életünket be-
folyásolja.  
 
Szeretnék köszönetet mondani minden 
egyes délegyházi lakosunknak, üdülős 
barátunknak, hogy közösen elviseltük, 
elviseljük a vázolt nehézségeket. Remé-
lem, hogy a tavasz beköszöntével, a meg-
újulás költözik szívünkbe-lelkünkbe is, és 
közösen, jó akarattal, sikeresek leszünk.  
 
Végezetül tisztelettel hívom és szeretet-
tel várom Önöket a 2023. március 22-én, 
szerdán 17.30 órakor kezdődő Közmeg-
hallgatásra! 

dr. Riebl Antal 
polgármester 

Szeretve Tisztelt Délegyházi Lakótársaim, Üdülők!

Tájékoztató
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A
 Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 
és a Majosháza Olvasókör az idén is tervezi a vers- 
és prózaíró pályázat meghirdetését 
a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából 

Dunavarsány, Majosháza és Délegyháza amatőr irodalmárai 
számára külön felnőtt, és külön gyermek kategóriában. 
A pályázatra bárki, bármilyen műfajban, nyomtatásban még 
meg nem jelent írással pályázhat. (Egy pályázó max. két vers-
sel, illetve egy néhány oldalas prózai művel pályázhat.) 
A pályázat jeligés. A szerző adatait kérjük a jeligével ellátott, le-
zárt kis borítékba helyezni, és ezt a pályamunkát tartalmazó 
nagy borítékba tenni, amelyen ugyanazt a jeligét kell feltüntetni. 

Az írásokat a fenti települések könyvtáraiban lehet leadni, 
vagy online is el lehet küldeni dr.gligor@freemail.hu címre. 
 
Tervezett díjazás: 
• I.helyezés: 8000,- Ft értékű vásárlási utalvány 
• II. helyezés: 6000,- Ft értékű vásárlási utalvány 
• III. helyezés: 4000,- Ft értékű vásárlási utalvány 
A gyermek pályázók oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. Az ered-
ményhirdetésre a Költészet Napja alkalmából április 11-én kerül sor.  
A pályázatok beadási határideje: 2023. április 5.  

A szervezők nevében: 
Dr. Gligor János

M E G H Í V Ó 
Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő–testülete  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján  
2023. március 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁST tart.  
Helye: Kölcsey Művelődési Központ 

 
 Javasolt napirendi pont:  
1.) Aktuális kérdések 
1.1. Budapest - Belgrád vasútvonal magyarországi szaka-

szának fejlesztése 
1.2. Üzletközpont építése 
1.3. Folyamatban lévő pályázatok megvalósítása (tagóvoda, 

bölcsődék építése) 
1.4. Kutyafuttató létesítése 
1.5. Új játszótér létesítése

1.6. Szennyvízcsatorna rákötési moratórium 
Előadó: polgármester 
 
2.) Lakossági kérdések és válaszok 1 
Előadó: polgármester 
 
Délegyháza, 2023. március 6.    

dr. Riebl Antal 
polgármester

 

MeghívóMeghívó 

2023. március 18-án 20.00 órai kezdettel 

 ismét megrendezzük  

Tavaszköszöntő jótékonysági bálunkat!˝ jótékonysági bálunkat! 

Helyszín: Helyszín: Délegyháza, Kölcsey Művelődési Ház  

Asztalfoglalási lehetőség tagjainknál előre megváltott jegyekkel,  
korlátozott számban lehetséges. 

A hajnalig tartó jó hangulathoz a talpalávalót  
a  Tűzoltó Zenekar˝zoltó Zenekar  biztosítja. 

Tombolával és büfével várjuk kedves vendégeinket!  
Belépőjegy tagjainknál megvásárolható. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Délegyházi Barátok Köre csoport tagjai

1 Az Mötv. 54.§-a szerint az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül kell választ adni.
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ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ 

A
 ROLFIM Kft. és Délegyháza Ön-
kormányzatának szervezésében 
elektromos és elektronikai hulladék 

berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, 
amely során INGYEN leadhatja összegyűlt 
e-hulladékát. 

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2023. áp-
rilis 29. (szombat) 08:00-12:00-ig. Az e-
hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: 
Kossuth Lajos utca 2. Polgármesteri Hi-
vatal udvara 

 
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja? 
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a 

környezet védelmének, ezért szeretnék el-
érni, hogy szélesedjen az újrahasznosítható 
hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulla-
dék különleges gyűjtést és kezelést igényel - 
azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hul-
ladékkal. Az elektronikai hulladékok a sok 
újrahasznosítható másodnyersanyag mellett 
számos mérgező anyagot – nehézfémet 
(ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmaz-
hat, amelyek a környezet számára nagy ve-
szélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másod-
nyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős 

része újrahasznosítható. Ennek ellenére 
nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, er-
dőszélekre, illegális lerakókba, vagy illeték-
telen kezekbe kerül. 

A cél az, hogy az e-hulladék minél na-
gyobb mértékben hasznosuljon, illetve a 
benne található környezetre, emberre ve-

szélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött 
körülmények között kerüljenek ki környeze-
tünkből. 

Védjük együtt környezetünket! Kérjük, 
vegyen részt felhívásunkban! 

Gyűjtés során leadható elektronikai be-
rendezések a teljesség igénye nélkül 
„minden, ami valaha árammal, elemmel, 
akkumulátorral működött” 
KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BEREN-
DEZÉSEK (RÉGI TV, MONITOR, 
MOTOR NÉLKÜLI HŰTŐK) 

A ROLFIM Kft. továbbá lehetőséget 
biztosít, hogy egész évben a 2310 Sziget-
szentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari 
Park alatti telephelyén használt, illetve hul-
ladékká vált elektromos és elektronikai be-
rendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig, 
8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyűj-
téssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-
1/269-0234-es telefonszámon lehet! 

Együttműködésüket előre is köszönjük, 

Egy korszak lezárult  
Fájó szívvel és Száller Tiborné Marika szavaival búcsúzunk 
a Vasútállomás épületétől. 
„DÉLEGYHÁZA vasútállomás ma! A gyermekkorom...., 
minden nap innen mentem vonattal iskolába..... 
Az első munkahelyeim (1970) egyike ......itt voltam 
személypénztáros......., pont az árupénztáramnál 
kezdődött a bontás.  
Sok-sok kedves emlék, kedves munkatársak! Vasutas 
lelkemnek fájó!  
Na, de várjuk az újat, a modernebbet, reménykedve 
talán a jobbat?!  
Budapest – Belgrád vasútvonal építése. 2023. február 

27.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VACKOR BÖLCSŐDE  
TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Szülők! 
Tájékoztatjuk Önöket a bölcsődei felvételi időpontokról: 

2023.05.03. szerda 9-16 óráig, 
2023.05.04. csütörtök 9-16 óráig, 
2023.05.05. péntek 9-16 óráig. 
A pótfelvételi: 2023.05.10. szerda 9-16 óráig. 

A beiratkozáshoz hozni kell a kitöltött Bölcsődei felvételi 
kérelem nyomtatványt, a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 
szóló nyilatkozatot és mellékleteit, valamint mindkét szülő 
munkáltatói igazolását, anyukáknál munkáltatói szándéknyi-
latkozat is elegendő. 
A nyomtatványok az Önkormányzat honlapjáról letölthetők. 
Helyszín: Délegyházi Vackor Bölcsőde, Rákóczi u. 10. 
Szeretettel várjuk Önöket a megadott napokon! 
Üdvözlettel:  

Drávuczné Bányai Éva 
intézményvezető
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A
 nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
8. § (2) bekezdése alapján minden 

gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési 
év kezdő napjától (2023. szeptember 1-jétől) 
legalább napi négy órás óvodai nevelésre kö-
telezett. 

A 2023/2024. nevelési évre történő  
óvodai beiratkozás időpontja 

a DÉLEGYHÁZI NAPSUGÁR  
ÓVODÁBA  

2023. április 24. – 2023. április 28.  
9.00 – 17.00 óra között, 

pótbeiratkozás: 2023. május 4 .  
8.00 – 17.00 óra között. 

A Délegyházi Napsugár Óvodába már 
járó gyermekeknek nem kell újból  

beiratkozni! 
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a 

gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig be-
töltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogvi-
szonnyal még nem rendelkeznek. A kiküldött 
jelentkezési lapokat az óvoda e-mail címére: 
delegyhaziovi@gmail.com kell eljuttatni, vagy 
személyesen az óvodában lehet leadni a be-
iratkozás idején. Telefon: 24-212-070, intéz-
ményvezető: +36 30 8275107 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvo-
dai nevelésben való részvételre kötelezett gyer-
mekét kellő időben az óvodába nem íratja be, 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) bekezdés 
a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekeket fogad az óvoda az Ala-
pító Okiratnak megfelelően, ez esetben kér-
jük a szülőket, hogy a szakértői véleményt is 
szíveskedjenek az óvodának eljuttatni. 

A szülő tárgyév április 15. napjáig, a te-
rületileg illetékes járási hivatalnál benyújtott 
kérelmével kezdeményezheti gyermeke óvo-
dakezdésének halasztását. A járási hivatal a 
szülői kérelem alapján, a gyermek jogos ér-
dekeit szem előtt tartva felmentheti a gyer-
meket az óvodai foglalkozáson történő rész-
vétel alól, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, ha ezt a gyermek családi kö-
rülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A szülő, ha gyermek az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő 15 napon 
belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

Az a szülő, aki gyermekét nem a telepü-
lésünk óvodájába íratja be, legkésőbb 2023. 
április 28. napjáig jelezze az óvoda e-mail 
címén, telefonon vagy személyesen. 

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, 
akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 
31. között születtek. 

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyer-
meke 2023. szeptember 1. után tölti be a 
harmadik életévét, és akik a munkába állá-
sukhoz gyermekelhelyezésre tartanak igényt, 
elsősorban a bölcsődékbe jelentkezzenek. 
Óvodai felvételükre a nevelési év folyamán 
folyamatosan kerülhet sor a szabad férőhe-
lyek függvényében. 

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda 
felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételtől számí-
tott fél éven belül betölti, feltéve, hogy min-
den, a településen lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkező háromé-
ves, vagy annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. Felvételi kérel-
müket a Regisztrációs lapon tegyék meg. Az 
előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermek au-
tomatikus felvételét. 

A Délegyházi Napsugár Óvoda felvételi 
körzete: Délegyháza Község teljes közigaz-
gatási területe. 

A beíratásnál kell bemutatni, vagy e-ma-
ilben elküldeni: 
• a gyermek nevére kiállított személyi azo-

nosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt (lakcímkártyát), 

• a szülő személyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványát (személyi iga-
zolványt és lakcímkártyát),  

• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai 
beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, 
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyer-
mek Magyarország területén. 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a gyermek TAJ-kártyáját, 
• a gyermek oltási könyvét. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott 
döntés közlésének határnapja legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
huszonegyedik munkanap. A szülő, ameny-
nyiben azt az óvodai beiratkozáskor az elekt-
ronikus elérhetőségek megadásával kérte, 
elektronikus úton kap értesítést.  

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a 
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a köz-
léstől – ennek hiányában a tudomására ju-
tástól – számított tizenöt napon belül illeték-
mentes jogorvoslati kérelmet nyújthat be a 
fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású 
óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az 
óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz 
másodfokú döntést. 

A nyomtatványok az Önkormányzat 
honlapjáról letölthetők. 

 
Délegyháza, 2023. március 2.  
 

dr. Molnár Zsuzsanna s.k. 
jegyző 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓLÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

HIRDETMÉNY
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DÉLEGYHÁZA 

HÁZHOZ MENĴ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2023. I. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok 
gyŃjtésérĵl. EgyüttmŃködésüket ezúton is köszönjük! 

HÁZHOZ MENĴ ZÖLDHULLADÉK GYłJTÉS 2023. 

január február március április május június 

- 20. 20. 3.; 17. 1.; 15.; 29. 12.; 26. 

FenyĵgyŃjtés: január 9. és 23. 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színŃ Társaságunk emblémájával ellátott zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyezĵ módon. 
A mindenkori begyŃjtéssel egyidejŃleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színŃ, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén 
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzĵkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetĵje nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyezĵ: 393 Ft+ÁFA/db), 
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelĵ (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségŃ megvásárolt, kék 
színŃ, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhetĵ ki. 

Amennyiben szabványos gyŃjtĵedényzetben (kukában) történik a zöldhulladék kihelyezése, úgy az edényzetet jól látható módon 
„zöldhulladék” felirattal kell ellátni. 

HÁZHOZ MENĴ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYłJTÉS 2023. 

január február március április május június 

9.; 23. 6.; 20. 6.; 20. 3.; 17. 1.; 15.; 29. 12.; 26. 

Az összegyŃjtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gyŃjtésére szolgáló, sárga fedelŃ edényzetben, 
vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhetĵ. 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítĵs, boros, pezsgĵs) gyŃjtése kiöblítve, az üveg gyŃjtĵpont(ok)on történik! 
(Kossuth Lajos u. 1.) 

HÁZHOZ MENĴ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menĵ 
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási idĵben) igényelhetĵ. 

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 
Délegyháza 

Polgármesteri Hivatal 
Tárgyalóterem 

Árpád u. 8.

Sze: 8:00 – 17:00 - - - 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5. 

H: 8:00 – 20:00 
K, Sze, Cs: 08:00 – 15:00 

53/500-152 
53/500-153 

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettĵl 
függĵen eltérhetnek a feltüntetettektĵl! 
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a Kölcsey Ma Kölcsey Muűvel˝veloődési Központ ˝dési Központ   
(2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.) el(2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.) eloő tt˝tt  

A programon a Délegyházán és a környezA programon a Délegyházán és a környezoő  településeken˝ településeken  
mmuűköd˝ködoő  különböz˝ különbözoő  tánccsoportok bemutatója lesz látható.˝ tánccsoportok bemutatója lesz látható.  

  
A délután folyamán minden tánccsoport A délután folyamán minden tánccsoport   

rövid oktatást is tart, melyre bárki csatlakozhat!rövid oktatást is tart, melyre bárki csatlakozhat!  
Amit biztosan lehet majd táncolni:Amit biztosan lehet majd táncolni:

A büfé bevételével a Délegyházán szervezendA büfé bevételével a Délegyházán szervezendoő̋   
nyári táborok megvalósulását támogatjuk!nyári táborok megvalósulását támogatjuk!

Délegyháza
Délegyháza

• COUNTRY 
• HASTÁNC 

• MAGYAR NÉPTÁNC 
• AUTENTIKUS CIGÁNY TÁNC 

• HIP-HOP 
• BREAK DANCE 

• MODERN TÁNC 
• SHOW TÁNC 

• ZUMBA 
• SZÉPKORÚAK TÁNCA     

• SZAKRÁLIS NŐI KÖRTÁNC

A rendezvény látogatása INGYENES!

2023. április 29. 

a TÁNC VILÁGNAPJA  

alkalmából
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TISZTELETTEL AJÁNLJUK 2023. ÉVI PROGRAMJAINKAT A 
DÉLEGYHÁZI LAKOSOKNAK, MELYEKRE SZERETETTEL 

VÁRJUK ÖNÖKET! 
Henrik Lakomája rendezésében: 

•  Március 11-én: Tanyasi Disznóvágás 
•  Április 15-én: Bárány lakoma 
•  Május 10-én: Csülök lakoma 
•  Szeptember 9-én: Szárnyas Lakoma 
•  Október 7-én: Csülök lakoma 
•  November 11-én: Márton napi libalakoma 
•  December 2-án: Tanyasi Disznóvágás 

 

Csóka Tanya Lovas Egyesület rendezésében: 
•  Június 3-án: Hagyományőrző nyílt nap 

 

Napközis lovas táborok: 
•  június 19 – 23-ig 
•  július 3 – 7-ig. 
•  július 17 – 21-ig  
•  július 31 – augusztus 4-ig 
•  augusztus 14 – 18-ig

 
Rendezvények helyszíne:  
2337 Délegyháza Csóka Tanya 03. szám alatt. 
 
Az események iránt érdeklődni lehet az egyesület  
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/henriklakomaja)  
telefonon a 06/70/ 607 –6749 számon, 
e-mailen: sz.henrik69@gmail.com címen

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZOK DÉLEGYHÁZA EGYESÜLET 

T
isztelettel köszöntjük a Lakossá-
got! Egyesületünk több éve mű-
ködik már Délegyházán. Rend-

szeres résztvevői vagyunk a település ren-
dezvényeinek és saját programokat is 
szervezünk. 
2023. évre tervezett versenyeink időpontjai 
(a változtatás jogát fenntartjuk! ) 

•  2023. április 15.  
•  2023. május 20.  
•  2023. július 15.  
•  2023. augusztus 26.  

Edzéseinket a Civilek Házánál tartjuk, 
melyre szeretettel várjuk az íjászat iránt ér-
deklődőket 10 éves kortól, gyermeket, fel-
nőttet egyaránt! 
Előzetes egyeztetés Bicskei Lászlónál, 
06 30 911 9354 telefonszámon. 
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T
isztelettel köszöntjük a kedves 
olvasókat és BÚÉK-kal indítjuk 
sorainkat. 

Mint a község egyik legrégebbi civil szer-
vezete, illik összegezni a tavalyi évet, beszá-
molni az új időszámítás első „rendes” évéről. 
Az új időszámítás alatt a Covid utáni érát kell 
érteni, ugyanis tavaly volt 2019 után az első 
év, amikor minden „meg lett tartva”, nem 
befolyásolta semmi a közösségi életet, társa-
sági összejöveteleket. Tartalmasra, progra-
mokban gazdagra sikeredett a 2022. 

Januárban több hétvégén is a pingpong 
volt főszerepben, a klubépületünkben felál-
lítottuk az asztalt, és mentek a „vérre” (vagyis 
inkább sörre-borra…) menő csaták… ☺ 

Még Januárban megünnepeltünk egy 60. 
szülinapot is, Ullman István, alapító tagunk 
fülét húztuk késő estig a kultúrotthonban. 

Februárban beindultak a taggyűlések, és 
a névnapozások. Hosszú évekre visszatekin-
tően, hagyományosan évi 2-3 alkalommal 
koccintunk elsőkörben a János, Ferenc, Ist-
vánok majd a Zoltánok, Béla, Tibor, nyáron 
pedig Péter és Csaba egészségére. 

A március 15-i ünnepségen, amit az is-
kolások szokásosan színvonalas műsora 
kísér, lerójuk tiszteletünket koszorúval az 
1848-49-es hősök emlékére. 

Tavasszal kisebb adománnyal, eszközök-
kel tudtuk támogatni a tóparton elszállásolt 
ukrán menekült családokat, próbáltunk be-
segíteni az önkormányzatnak a humanitárius 
munkába. 

Márciusban a DBK-s bálon is részt vet-
tünk, ahol nagyszerű hangulatban és kiváló 
szervezés mellett mulattunk. Megállapítható, 
hogy „egyre szűkebb” a kultúrotthon… 

A május az egyre nagyobb presztízsű 
gyereknapi rendezvény hónapja, a sportol-
tatást vállaltuk: foci, pingpong, lábtenisz és 
röplabda volt a kínálatban, és a végén még 
egy petang oktatás is belefért a gyerekeknek. 

A nyárra ismét esett egy jeles, kerek nap, 
júliusban Matics Béla 70. szülinapján vigad-
tunk a kultúrban. 

A csúcspont minden évben augusztusra 
esik, a szokásos belföldi nyaralásunkat a Gö-
csej tájegységben, Zalaegerszeg külterületén 
töltöttük, családostól diszkrét 40 fővel! 

A sport most kimerült a röplabdában, 
bringázásban meg a horgászásban. A gé-
bárti-tóban nagyokat úszkáltunk, és a szom-
szédos termálfürdőben „vízkövesre” áztat-
tuk magunkat. A helyi skanzent idegenveze-
tővel sem szabad kihagyni. Szóval adtunk a 
népművészetnek és a kultúrának is. A Gö-
cseji Falumúzeumban 18-19-ik században 
épült házakat, haranglábakat láttunk, vízi-
malmot fedeztünk fel, állatokat simogattunk, 
200 éves használati tárgyakkal ismerkedtünk. 

Szeptember végén körtefesztivál: segéd-
keztünk a pakolásban, padok kihordásában, 
valamint a specialitásunkat, a flekkent is fel-
tálaltuk a prominens vendégeknek. Tanúi 
voltunk a Rózsaharmat Bölcsőde alapkő le-
tételének , a Vácrátóti testvértelepülési meg-
állapodás aláírásának, és a sok-sok színvona-
las fellépő produkciójának.  

Októberben hagyományos almaszüret 
Majosházán, jutott egy kicsi jótékonykodásra 
is a mindenki karácsonyfája rendezvényén. 

Az október 23-i koszorúzás sem marad-
hatott ki, az iskolások megint kitettek magu-
kért, nagyszerű előadást adtak, az ifjú tánco-
sok fellépése a műsorban pedig megszínezte 

a programot. A tóparti tagóvoda alapkőleté-
tele is megtörtént, nem semmi fejlesztés ez 
községünk életében. 

Év végén jött a Mindenki karácsonya a 
kultúrotthonban. A Végelgyengülés jézus-
kája bőséges és változatos ajándékokkal 
lepte meg Nikolt és Szandit, a két kisiskolás 
hölgyet, akiknek csak úgy csillogott a sze-
mük, mikor bontogatták a szépen feldíszített 
karácsonyfa alatt az ajándékokat. 

Focisták 
Külön szeretnénk foglalkozni a focipá-

lyán történtekkel, hiszen a Végelgyengülés 
Klub 1991-ben amatőr focival indult útjára. 
Hát az akkori klubtagok gyakorlatilag „kiö-
regedtek”, jó pár éve megy a „vérfrissítés”. 
Most úgy néz ki, hogy megint összejött egy 
stabil társaság, akik Márton Tibor vezetésé-
vel képviselik a túlnyomórészt helyi lakosok-
ból álló amatőr, hobbistákat. Ők az „újgene-
rációs” végelgyengülés focicsapat! Szerdán-
ként játszanak a srácok, és bízunk benne, 
hogy a közeljövőben megint tudunk majd 
vendégül látni vendég csapatokat, akár a Ba-
rátság Kupa égisze alatt, ami a Covid-ig 
közel 10 éves hagyományra tekintett vissza: 
Délegyháza, Lakitelek, Magyarkapus és Ma-
rosvásárhely amatőr futballcsapatainak rész-
vételével. 

Öregfiúk 
2021-ben alakult meg Délegyházán a 

„Veterán” szakosztály, a másodosztályban 
kapcsolódtak be a küzdelmekbe. Az 54 év 
feletti „örökifjú” sporttársak félpályán, ren-
des körmérkőzéses, őszi-tavaszi rendszerű 
bajnokságban játszanak. Nem aprózták el 
a srácok az első évüket, bajnoki címmel 
„nyitottak”, és ezzel a Budapesti Veterán 

Végelgyengülés aktivitás  
2022-ben

Almaszüret
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1. osztályba jutottak fel, a legmagasabb osztályba, ahol 14 csapat 
közül a 7. helyen fordultak a téli szünetre!!! Több hazai meccset ját-
szottak itthon, ha hétfőn este villanyfényes a focipálya, az nagy va-
lószínűséggel bajnoki meccs. A csapatban két végelgyengülés tag is 
játszik, Demeter Tibor és Keresztesi Csaba is a védelmet erősíti (ese-
tenként gyengíti…☺) Akik ismerik a korábbi délegyházi futballt, és 
követik a kilencvenes évek óta, igen sok úriembert felismernek a 
képen, mert szinte mindenki kötődik valamilyen módon a korábbi 
községi focicsapathoz, a „Kicsike” Délegyházához!!! 

Minden kedves olvasónak és helyi lakosnak minden jót kívánunk, 
sikeres, boldog, örömökben gazdag évet kívánunk. 

A Végelgyengülés csapata 

Mindenki karácsonya

Délegyházi Veterán csapatGyereknapi petangoktatás

Pingpong a klubban

Zalai nyaralás

Bálozunk Újgenerációs Végelgyengülés
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III. FALUSI DISZNÓTOR

Idén harmadik alkalommal rendeztük meg 
az eseményt. 
Az idei programunk különlegessége, 

hogy 18 családnak biztosítottunk 44 
adag kóstolót az elkészült ételekből, 
melynek koordinálását ezúton is köszön-
jük Dr. Balogh-Gaál Andreának! 

A 3 sertés feldolgozását GAÁL MIK-
LÓS – aki összefogta és szakmailag irányította az 
eseményt – Gaál Csaba, Molnár Zsolt, Kovács 
Tamás, Czebei Krisztián, Bazsó Dárius, Botos 
Lukács, Bodnár András , Dürr Krisztián vé -
gezték. 

 
Közreműködő civil szervezetek: 

Délegyházi Barátok Köre, Margaréta Nyugdí-
jas Klub, DKSE Asztalitenisz Szakosztály, Vad-
körtefa Néptánc Csoport, Üdülőterületi Civil Egye-
sület, Csokréta Asszonyklub, Máltai Szeretetszol-
gálat Délegyházi Csoportja. 

A kolbászt és a hurkát az Önkormányzat 
konyhájában Gáspár Sándorné szakmai irányí-
tása mellett sütötték egész délután. 

Az esemény fotózását, megörökítését 
most is Szabó Béla vállalta.  

A program orvosi ügyelet hátterét Dr. 
Bognár János háziorvos és felesége biztosí-
totta.  

A Délegyházi Polgárőrség személyes jelen-
léte garantálta a program biztonságos lebo-
nyolítását. 

A Községgondnokság munkatársai pakoltak, 
hoztak – vittek, takarítottak és segítettek 
mindenben, amit csak kértünk! 

Dr. Kotora Noémi és Dr. Hegedűs Tamás fel-
ügyelték és igazolták, hogy az eseményünk 
minden szempontból megfelelt a NÉBIH el-
várásainak!  

Köszönjük a sok-sok magánszemély fel-
ajánlását is, amiket sós, édes sütemények és 

lélekmelengető italok formájában hoztak ne-
künk! 

A nap folyamán a vendéglátás ingyenes 
volt, azonban adományként ki-ki megelége-
désétől és anyagi lehetőségétől függően hoz-
zájárulhatott a rendezvényhez, mely össze-
get a nap végén a közreműködő civil szerve-
zetek között sorsoltunk ki. 

Az így összegyűlt 106.000,- Ft-ot a 
DKSE Asztalitenisz Szakosztály kapta meg. 

A rendezvény költségeihez 60.000,- Ft-
tal hozzájárult a Délegyházi Sporthorgász Egye-
sület ,akiknek a nagylelkű hozzájárulásukat 
ezúton is köszönjük! 

Megtisztelő, hogy ilyen sokan a rendez-
vény szervezése, lebonyolítása mellé álltak! 

Az összes közreműködőnek és segítő-
nek hálás szívvel köszönjük áldozatos mun-
kájukat! 

Szabóné Pál Orsolya
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77. Tél. Téluűz˝zoő mulatság a mohácsi busókkal˝ mulatság a mohácsi busókkal



Délegyházi Hírek

Hitélet

172023. Tavasz

K
arácsonyra gyerekektől is, kollegák-
tól is manókat kaptam. Nagyon ara-
nyosak, kicsik, nagyok nagy szakál-

lal. Némelyik nagyon szépen van megcsi-
nálva. Kaptam olyat is, amit az egyik 
tanítványom saját kezűleg az anyukája segít-
ségével csinált. Lehet kicsi, nagy, szép színes 
vagy egyszínű, lábas vagy lábatlan a közös 
mindegyikben az, hogy nincs szemük. 
Ahogy egymás mellé raktam őket és néze-
gettem egyre inkább elkezdett az zavarni, 
hogy hiányzik a szemük, nem látnak. Lehet, 
hogy furcsán hangzik, – először a férjem is 
csak mosolygott rajta, – de elkezdtem sze-
meket ragasztgatni nekik. A nagyobbak előre 

gyártott műanyag szemet kaptak, a kisebbek-
nek papírból rajzoltam. 

Ha engem ennyire zavart, hogy a manók-
nak nincs szemük, nem látnak, könnyebben 
megérthetjük Jézust, hogy Őt mennyire za-
varja az, hogy mi a sötétségben járunk. Ő azt 
mondja magáról, hogy „Én vagyok a világ vilá-
gossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem 
övé lesz az élet világossága.” (Jn.8:12). Ö azért 
jött, hogy fény legyen az életünkben, hogy 
kimentsen minket a bűn okozta sötétségből. 
Fel akarja nyitni a szemünket, hogy rossz 
úton járunk, ez az út nem a Mennybe visz.  

Jézus nem csak lelki értelemben adta 
vissza az emberek látását, hanem vakokat is 

meggyógyított. Azt akarta, hogy az emberek 
szeme megnyíljon és ma is azt akarja, hogy 
az emberek lássanak. Meglássák azt, hogy 
van kiút az életben adódó problémákból, 
van menekülés, van kegyelem, bármikor újra 
lehet kezdeni az életet, Vele. 

A megoldás egyszerű, nem a szemünket 
kell kicserélni, hanem a szívünket. Hagyjuk, 
hogy Jézus betöltse az Ő békességével, sze-
retetével. Hagyjuk, hogy Ő legyen a fény az 
életünkben! 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet 
www.dvbaptista.hu 

fb: baptista.dunavarsany 

A szemek megnyílnak???

A remélt dolgokban való bizalom, a nem 
látható dolgokról való teljes meggyőződés, 
Isten irántunk való kegyelmének jogalapja és 
a világ működésének megértéséhez szükséges 
értelem. A hit tehát remény, bizalom, meggyő-
ződés és értelem. Amikor azzal a gondolattal 
küzdünk, hogy azt sem tudjuk igazán, hogy 
hiszünk-e, vagy jól hiszünk-e vagy jót hiszünk-
e, akkor fontos megtudnunk az igaz hitről, 
hogy mi is az valójában, azaz mit akarunk el-
érni. A hit remény abban, amit szeretnénk, de 
nincs a birtokunkban a megvalósításához 
szükséges minden eszköz. Pedig de nagyon 
szeretnénk mindent a kezünkben tudni! Ami-
kor mégis olyan dolog üti fel a fejét, amit csak 
szeretnénk, de nem tudjuk megtenni, vagy a 
törekvésen kívül nincs a kezünkben eszköz, 
akkor kell a hit. Mert a legjobban valamiért ál-
talában akkor keressük Isten közelségét, ami-
kor rászorulunk. Betegség, gyász, előrehaladás, 
veszteség elkerülése, elégedettség. A hit, a rá-
szorult állapotunk elismerésének helyes foly-
tatása. Amikor nem csak azt mondom ki, hogy 
Uram, te megteheted, hanem azt is, hogy 
Uram, én tudom, hogy meg is fogod tenni, 
mert nem csak hatalmad, de jóindulatod is 
van. Na, ehhez kell a hit. Ez már bizalom. 
Bízom Isten jóindulatában. De miért lenne 
neki jóindulata felém? Felém, aki már az ösz-
szes bűnt elkövettem vagy legalább el akartam 
követni. Milyen alapon lenne neki jóindulata 
az emberhez, aki csak azért fordul Istenhez, 
mert tudja, hogy az érdekei ezt diktálják? Miért 

lenne jóindulattal az Isten azokhoz, akik meg-
ölték a Fiút. Hát pont Őmiatta. Mert Isten 
azért küldte el Jézust, hogy az iránta való apai 
jóindulat kiáradhasson minden emberre. Ez 
Így működik. Ezt kell megérteni. Ebben kell 
hinni. És akkor megjelenik a hit, a remény, a 

bizalom és az értelem. Ezek együtt pedig arra 
ösztönöznek minket, hogy szeressük Istent és 
szeressük a másik embert. Ha jól hiszünk, 
akkor lesz szeretet. Legyen így! Ámen. 

Sáska Attila 
református lelkipásztor 

Délegyházi Református Missziói Egyházközség

Állandó alkalmaink: 
Vasárnap             10:00       Istentisztelet és Gyermekistentisztelet 
Csütörtök             16:00       Idősek bibliaórája 
Péntek                 18:00       Ifjúsági bibliaóra  
 
További alkalmaink: 
Február 20-21-22.  18:00      EVANGELIZÁCIÓ Takaró Károllyal 
Február 26.            10:00       Böjtfői Úrvacsorás Istentisztelet 
Március 4.               9:00       Gyermekszombat 
Március 18.            8:30       Felnőtt szombat 
Április 1.                9:00       Gyerekszombat 
Április 7.              18:00       Passiós Istentisztelet 
Április 9-10.         10:00       Húsvéti Úrvacsorás Istentiszteletek 
Április 15.                           Kirándulás – Túra 
A lelkészi hivatali ügyintézéshez telefonos időpontegyeztetés szükséges. 
 
Elérhetőségeink: 
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11. 
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com 
Tel.: +36 30 941 51 05 
Facebook: https://www.facebook.com/delegyhazaref 
Bankszámlaszám: 10918001-00000085-97250000 

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit! 

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a 
régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.” (Lukács 2, 10.)
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K
edves olvasók! Mindenkinek egész-
ségben, sikerekben gazdag 2023. 
évet kívánok! 

2023-ban is várjuk a jelentkezését a 6 
évnél idősebb gyerekeknek a Marossy Ka-
rate tagjai közé! Itt megtalálsz minket az in-
terneten: https://www.facebook.com/Delegyhazi-
Karate-Sportegyesulet 

A Marossy Dojo 1994. január 4-én, ked-
den alakult meg a Testépítő teremben. A régi 
alapítókkal találkoztunk Dunavarsányon a 
Bakter Pizzériában és felidéztük a 
régi emlékeket. Ott volt Sendula 
Anikó, Tóth Tamás, Nyisztor Ákos, 
Marossy Attila, Márton Róbert, Gál 
Tibor, Gál József  és én. Mindenki fi-
atal volt vagy gyerek, amikor megala-
kultunk, most mindenhol család, gye-
rek. Az eltelt 29 év, rettentő sok idő 
és az egyesület még működik, aminek 
nagyon örülünk. Ebből a csapatból 
Tomi karatézott a legtovább, verseny-
zett és mesterfokot is szerzett. Elő-
kerültek a régi történetek, képek.  

Jó volt beszélgetni és nevettünk 
is elég sokat, és elrepült 5 óra. Úgy 
döntöttünk, hogy nyáron folytatjuk. 
Ez sok idő egy ember életéből, és ez 
az idő rendkívül gazdag volt. Van, 
amire szívesen gondolunk vissza és 

van, amire inkább nem, de azt hiszem sokat 
tanultunk egymástól. Visszagondolva ennek 
a sok évnek a szép pillanataira az emberben 
újabb tervek szövődnek, ismét van energia, 
kedv a folytatásra. Sokan nem nagyon értik 
miért megyünk edzeni reggel, délben, este… 
és a verekedéssel azonosítják a karatét. De 
éppen az ellenkezőjét mondhatom. A mai vi-
lágban szükség van a gyerekeknek arra, hogy 
tudják megvédeni magukat, ha szükség van 
rá. Ehhez a karate nagy segítséget ad. És én 

29 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy amíg 
lesz, aki karatézni szeretne, addig lesz karate 
edzés is. Nekem sajnos éppen 29 évvel ez-
előtt lett egy egészségi problémám, de az 
egyesület edzői segítenek ezt a célt megva-
lósítani.  

A 2023.évet Kiskunfélegyházán kezdtük 
a Kurucz Dojoban egy nagyon hasznos 
küzdő hétvégén és egy központi edzéssel 
folytattuk Délegyházán. Az idei évben az 
egyik feladatunk, hogy az egyesületben a 

versenyzést ismét felfejlesszük, és 
ehhez nagyon sokat fogunk edzeni. 
A Covid alatt verseny sem volt, pedig 
a csillogó szemű karatésok között 
többen is szerettek volna verse-
nyezni. Vannak kis utánpótlás karaté-
sok, akik szeretnének versenyezni, mi 
pedig segíteni fogunk nekik. Ilyenkor 
év elején ki kell tűzni az idei sportcél-
ját a karatésoknak. Van, aki verse-
nyezni szeretne, van, aki vizsgázni, és 
van, aki csak edzeni szeretne. Érde-
mes tenni azért, hogy sikerüljön el-
érni ezeket. Tehát a tavasz felkészítő 
napokkal, központi edzésekkel fog 
telni.  

Kívánok mindenkinek sok-sok 
energiát a céljai eléréséhez! 

Marossy Károly 
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DKSE Labdarúgó Szakosztály tavaszi forduló  
mérkőzések

DKSE Asztalitenisz Szakosztály tájékoztatása

A
z idei évben 2023. március 4-én ke-
rült megrendezésre a VIII. Nőnapi 
Asztalitenisz bajnokságunk. 

Ebben az évben is a Magyar Asztaltenisz 
Szövetség játékvezetője Farkas László volt a 
segítségünkre a bajnokság szakszerű lebo-
nyolításában.  

A versenyt Délegyháza Községi Sport-
egyesület elnöke, dr. Riebl Antal polgármes-
ter nyitotta meg reggel 9.00 órakor.  

Nagyon boldogok voltunk, mert 33 re-
gisztráció érkezett a versenyzőktől, ez azt is 
bizonyítja, hogy nagyon sokan szeretik az 
asztalitenisz sportágat. Érkeztek versenyzők 
Albertirsáról, Budapestről, Ráckevéről, 
Majosházáról, Ócsáról, Dunaharasztiról és 
Százhalombattáról. 

5 versenyasztalon, három kategóriában 
Hobbi, Megye C-B, Megye A indítottuk meg 
versenyünket. 33 játékos nevezését rögzítettük. 
A verseny során rendkívül izgalmas mérkőzé-

seket láthattunk, remek pingpongosoktól. 
Délután 17.00 óráig tartottak a mérkőzések. 

A hobbi kategóriában az első helyezett 
Vellai László, a második Csizek Noel, és a 
harmadik  Dr. Vedrődi László és Ács József  
lett. 

Megye C-B kategóriában az első helye-
zett Szanyó László lett. A második Schreiner 
Lóránt, míg a harmadik Bodnár Gábor és 
Végh Ferenc lett.  

A Megye A kategóriában az első helye-
zett Majer Ferenc, a második Kirchmayer 
Richárd lett, a harmadik Sipos Imre (a DKSE 
remek játékos) és Újvári István lett. 

A Délegyházi Asztalitenisz Szakosztály 
örömére a kiosztott érmek közül egyet Dél-
egyházán tartottunk. 

Bízunk benne, hogy a következő évben 
is hasonló nagy érdeklődés fogadja a Nőnapi 
bajnokságunkat. 

Dósa Renáta 
DKSE Asztalitenisz Szakosztályvezető helyettes 

VSK Tököl II. 

Délegyháza KSE 

Szigethalom SC 

Délegyháza KSE 

Taksony SE 

Délegyháza KSE 

Délegyháza KSE 

Dunavarsányi TE II. 

Délegyháza KSE 

Ráckeve VAFC II. 

Délegyháza KSE 

Szigetbecse SE 

2023. 03. 12.  14:30 

2023. 03. 18.  15:00 

2023. 03. 26.  15:00 

2023. 04. 01.  15:30 

2023. 04. 08.  16:00 

2023. 04. 15.  16:00 

Tököl VSE Sporttelep 

Délegyházi sportpálya 

Szigetszentmiklósi Sporttelep 

Délegyházi sportpálya 

Taksony SE Fő utcai sportpályája 

Délegyházi sportpálya 

03.12. 
14:30

03.18. 
15:00

03.26. 
15:00

04.01. 
15:30

04.08. 
16:00

04.15. 
16:00
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www.harmoniaegeszsegstudio.hu 
2337 Délegyháza, Rákóczi u. 40.  
(zöld épület, virágbolt mögött, bejárat a hátsó 
udvarból) 
 +3630/4324137 (Varjuné Szilvi) 
       harmoniaegeszsegstudio

Fülakupunktúra 
Japán arcmasszázs 

Tibeti mézes masszázs 
Metamorf masszázs 

Svédmasszázs 
Talpcsakra masszázs 

Köpölyözés  
Kineziotaping  

Fülés testgyertyázás, moxa terápia 
Auramasszázs, energetikai kezelés 

Alakformáló, zsírégető     
   cellulit eltüntető testtekercselés



Délegyházi Hírek 232023. Tavasz

 Tájékoxtató

Közérdekű telefonszámok 
1. Polgármesteri Hivatal 

cím: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156 

2. Napsugár Óvoda 
cím: 2337 Délegyháza, Árpád utca 6. 
tel.: 06-24/212-070 

3. Délegyházi Vackor Bölcsőde  
cím: 2337 Délegyháza Rákóczi út 10. 
tel.: 06/30/693-2906 

4. Hunyadi János Általános Iskola 
cím: 2337 Délegyháza, Árpád utca 53. 
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055 

5. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és  
Család segítő Szolgálat 
tel.: 06-24/483-352 

6. Zsebi-baba Családi Bölcsőde 
cím: 2337 Délegyháza, Árpád u. 2. 
tel.: 06-30/868-6614 

7. Kölcsey Művelődési Központ 
cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. 
tel.: 06-24/212-005 

8. Könyvtár 
cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 9. 
tel.: 06-24/412-172, 06-30/696-6589 

9. Orvosi rendelő 
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8. 
Dr. Ladányi Györgyi: 06-24/212-044 
Dr. Bognár János: 06-21/292-0017 

10. Orvosi ügyelet 
cím: 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24. 
Egészségház tel.: 06-24/472-010, 
hívható hétköznapokon 16.00-8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00-24.00 között.  

11. Fogorvos 
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8. 
tel.: 06-24/212-753 

12. Védőnői Szolgálat 
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8. 
tel.: 06-24/412-128 

13. Gyógyszertár 
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 7. 
tel.: 06-24/960-046 

14. Délegyházi Állatorvosi Rendelő 
cím: 2337 Délegyháza, Jókai utca 28.  
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306 
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395 

15. Posta 
cím: 2337 Délegyháza, Gizella telep 41/2. 
tel.: 06-24/512-805 
Nyitva tartás: H8-12, 12:30-18; K 8-12, 12:30-14 
Sz 8-12, 12:30-16; Cs 8-12, 12:30-16; P 8-12, 12:30-16 

16. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja 
Kerezsi Istvánné: 06-70/434-5166  

17. MISA Alapítvány – Dr. Gligor János 
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535 

18. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 
Rim Attila: 06-70/348-6092 
Rim György: 06-30/987-2850 

19. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor 
tel.: 06-30/328-0304 

20. Községgondnokság – Hallai László 
tel.: 06-30/599-6160 

21. Délegyházi Református Missziói Egyházközség 
tel.: 06-30/941-5105 

22. Katolikus Plébánia Dunavarsány 
tel.: 06-24/472-017 

23. Temetkezés Elohim Kft. 
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884 

24. Dunavarsányi Rendőrörs 
cím: 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5. 
tel.: 06-24/520-991 
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753 

25. DPMV Zrt. Víz- és szennyvízszolgáltatás 
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149. 
DPMV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24h) 
fogadja az Ön hívását a 06 29 340 010-es  
és a 06 70 682 7546-os telefonszámon.

Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Ladányi Györgyi telefonszám: 06 24 212 044, mobil: 06 30 540 3703 
Hétfő: 8.00 – 12.00 rendelo@ligyorgyi.hu  
Szerda: 13.00 – 17.00 Kedd: 8.00 – 12.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 Csütörtök: 8.00 – 12.00 
 
Dr. Bognár János telefonszám: 06 21 292 0017 
Hétfő: 14.00 – 18.00 
Szerda: 8.00 – 12.00 Kedd: 14.00 – 18.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 Csütörtök:14.00 – 18.00

Dr. ProháDr. Prohászkaszka Imre Imre  ésés  Tordai Anordai Angégélala 

BEBEJELENTKEJELENTKEZÉSZÉS, OID PONT KNT KÉRÉS: S: 

Telefon: +36 24 9+36 24 96262 351351  E-mail: rendelrendelo003@gmail.o003@gmail.comcom 
RENDELÉSI IRENDELÉSI IDODO TANÁCSTANÁCSADÁSADÁS  

HÉTHÉTFOFO 8.00 8.00 -- 1111.00.00 11.00 11.00 -- 13.0013.00 

KEDDKEDD  12.00 12.00 -- 16.016.00 

SZERDASZERDA  8.00 8.00 -- 12.0012.00 

CSCSÜTÜTÖRTÖKÖRTÖK  8.00 8.00 -- 12.0012.00 

PÉNTEKPÉNTEK  8.00 8.00 -- 12.0012.00 

Dr. Prohászka Imrer. Prohászka Imre H H ázi Gázi Gyermekoyermekorvosi Rrvosi Rendelendelo�
2337 Délegyháza, Pe2337 Délegyháza, Petoto�fi u. 5fi u. 50/b /b 

�

�
�

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal 
Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.  

Ingyenes kiadvány 
Felelős kiadó: dr. Molnár Zsuzsanna   

Főszerkesztő: Beke Vanda 
E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu   

Tel./Fax: 06-24-212-005 
Nyomdai munkák: West-Graph Kft.  

Készült: 2100 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, íaz eredeti szerzői szándék  
változatlanul hagyásával.

POLGÁRŐRSÉG DÉLEGYHÁZA

  LEGYÉL TE IS POLGÁRŐR! 
 

Ha fontos neked a településed biztonsága, lépj be hozzánk polgárőrnek! 
A részletekért keress bennünket, számítunk rád! 

 
Kérjük, ha teheti, adója 1%val támogasson bennünket! 

   Adószámunk: 18912683113 
   Támogatás: 1174218021454837  OTP számlaszámra. 

 
Telefonszámunk: 06/30/2378038 

email: delegyhazi.polgarorseg@gmail.com  
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-  édesburgonya

MENU

690Ft
990Ft

házi buci, házi hambiszósz,
marhahús pogácsa, grillezett camembert,
pikáns hagymalekvár, rukkola,
feketeerdei sonka

Az áraink tartalmazzák az ÁFA-t

Burgereinket menüben kapod csónakburgonyával és             
választható szósszal

RoliMoo’S Burger
 házi buci, házi hambiszosz, marhahus pogácsa,
grillezett camembert, bacon, jalapeno,
marinált hagyma, MARHA eros 

SmokeyBBQ
házi buci, bbq szosz, marhahus pogácsa, cheddar,
csem. ubi, bacon chips, marinált hagyma 

Muuuu mentes ovezet: 

TikBurger
házi buci, jégsali, roston csirke, 
PinkMayo, paradicsom

LegeloBurger/VEGA/
házi buci, jégsali, grillezett camembert /Tihany/, rukkola,
uborka, paradicsom, marinált hagyma 

- chipotle mayo
- pink mayo
- tzatziki
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3690FT/menu

Bn’B Tálak:
Bn’b Tál: jégsali, rukkola, uborka, marinált hagyma

paradicsom, házi szosz, fuszeres csonak-
burgonya, TANYASI csirkemellfilé,
cheddar, pirított bacon

, ,, ,

Black  
Fekete buci, fokhagymás PinkMayo, jégsali,
marhahus pogácsa, cheddar, paradicsom,
rántott hagymakarika

,

Gyros Tál:jégsali, uborka, paradicsom, hagyma, feta sajt
csonakburgonya, tzatziki, gyros hus
/csirkecomb filé/

házi buci, házi hambiszosz, marhahus pogácsa,
jégsali, dupla cheddar, dupla bacon, 
marinált hagyma  

400 Ft

3390Ft/menu

3290Ft/menu

3390Ft/menu

3490Ft/menu

3490Ft/menu

3690Ft/menu

3790Ft/menu

3690Ft/menu

22
90
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26

90
Ft

32
90

Ft

23
90

Ft

2690Ft

Saláták:
Gorog saláta 1590Ft
Cézár saláta 1990Ft
Bn’B saláta 1990Ft

Snack:
Camembert Nuggets /8db/    1490Ft
Hagymakarika/8db/                790Ft 
Chili Cheese Snackers/8db/   1490Ft
   

    Gyerekeknek:
Csirkefalatok 1290Ft
Mozzarella stick 990Ft 

chili lime mayo 400Ft

Tel.: 0630-013-72-74

.. ..

, ,

, ,

Double CheeseMoo’S
BURGER
Hazi buci, hazi hambiszosz,
duppla marhahus pogacsa
jegsali, cheddar sajt, marinalt hagyma

/dupla husos!!/

+jalapeno 199Ft

4290Ft/menu

2990Ft/menu

3090Ft/menu2090Ft

1990Ft

2990Ft

normál:

kicsi:

3290Ft

2790Ft

,

,,
,,

,,
,

..

Italok:

0,33l Dobozos 369Ft
0,5l Tea  449Ft
0,5l Viz  299Ft
Hell 349Ft

HaviMooo’ s Burgereinket keresd a Facebookon:

https://www.facebook.com/bnbburgerdelegyhaza/

Kovess minket !
..


