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VERSEKKEL, DALOKKAL, ZENEMŰVEKKEL EMLÉKEZTÜNK 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA
A tavalyi rendhagyó év után idén ismét családias, meghitt 
hangulatban ünnepeltük együtt január 21-én a magyar 
kultúra napját. A Himnusz elkészülésének 199. évfor-
dulójára különböző versekkel, dalokkal és zeneművek-
kel emlékeztünk, és egy különleges vendég is megtisz-
telte a jelenlétével az eseményt. Misák Béláné Rózsika 
Szatmárcsekén abban a kastélyban született, ahol 
Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt. 

A Kiss Sándor Művelődési Házban tartott eseményen 
Varga László társadalmi megbízatású alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet, majd fellépett Pozsgai-Majsai 
Julianna énekművész, Plutzer Gábor zongorista, Banyák 
József bárzongorista és Szomora Zsolt prímás, vala-
mint a világ öt legjobb Beatles tribute közé beválasztott 
Blackbirds zenekar énekese, Dobos László. 

Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett az ese-
ményen, Vámos Évának a szervezést és a fellépőknek a 
színvonalas műsort! Üllő Város Önkormányzata

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a megyében élők 
korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, továbbá Pest 
Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenysé-
gét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért kapott el-
ismerést a megyenapon a televízió.

A Williams Televízió 2000 óta készít televíziós műso-
rokat, vételkörzetük közel 60 településre bővült az elmúlt 
21 év alatt, ezzel a térség meghatározó médiaszereplőjévé 
váltak.

Üllő Város és a Willimas Televízió együttműködése évek 
óta olajozottan működik, a helyi hírekről naprakész mű-
sorokban tájékoztatják az itt élőket. A közös munka pedig 
folytatódik, hiszen a város önkormányzata meghosszabbí-
totta a szolgáltatóval fennálló szerződését. ÜH infó

TOVÁBBRA IS A PEST MEGYEI MÉDIDÍJAS WILLIAMS TELEVÍZÓ SUGÁROZ ÜLLŐRŐL

MŰSZAKI IRODAVEZETŐT KERESNEK! 
Az Üllői Polgármesteri Hivatal műszaki irodavezetőt keres 
a Városfejlesztési Iroda irányítási feladatainak ellátására.

Az iroda feladatkörébe tartozik: építési beruházások 
koordinációja, pályázatokkal kapcsolatos teljes körű 
ügyintézés, környezetvédelmi bizottság döntéseinek 
előkészítése, végrehajtása, telekalakítás, településren-
dezési feladatok, vízügyi feladatok, panaszügyek.

Vezetői feladatát jelenleg nem függetlenített vezető-
ként, hanem az alábbi főbb feladatok elvégzése mellett 
kell ellátnia: egyes szakhatósági állásfoglalások, tulajdo-
nosi, közútkezelői hozzájárulások kiadása, energiahaté-
konysággal összefüggő feladatok ellátása, előterjesztések 
írása bizottság, képviselő-testület elé, kapcsolattartás ki-
vitelezőkkel, tervezőkkel

Elvárt végzettség: felsőoktatásban szerzett építész-, 
épületgépész-, gépészmérnök, villamosmérnök szakma-
csoportokba tartozó vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség.

Előnyt jelent: önkormányzati 
gyakorlat.

Bérezés: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény, 
valamint a helyi önkormány-
zati szabályozás figyelembe-
vételével megegyezés szerint.
Pályázni az alábbi dokumentu-

mok benyújtásával lehet: fény-
képes, részletes szakmai önélet-

rajz, végzettséget igazoló okiratok 
másolata.

A pályázatot Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzőnek 
címezve elektronikusan (jegyzo@ullo.hu) vagy postai úton 
(Üllői Polgármesteri Hivatal 2225 Üllő Templom tér 3.) le-
het benyújtani 2022. február 28-ig.

A borítékra kérjük, írja rá: „Pályázat műszaki irodaveze-
tői állásra.”

Az állással kapcsolatban érdeklődni lehet Virág Andrea 
aljegyzőnél a 06-30/681-9943-as telefonszámon.

Kissné Szabó Katalin 
polgármester és Misák BélánéDobos László
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor 06-70/312-4134
     Molnár András 06-30/265-6166

Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082, 29/740-699,  
29/320-083.  Védőnők: Templom tér 3.: 29/320-011/130-as mellék

Gyógyszertárak
Csillag Gyógyszertár: 29/320-940
Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
Szent Benedek Gyógyszertár: 29/322-002

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: munkaidőben: 29/320-014, 
munkaidőn kívül: 29/340-010
Eurovill Kft. (közvilágítási hiba esetén): 
06-80/980-030
ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-3940
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Pitypang Óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 

Gyöngyvirág Óvoda, Dóra Sándor krt. 13. 29/320-022
Bóbita Óvoda, Állomás u. 17. 29/320-059 
Napraforgó Óvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
Csicsergő Óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
Babarózsa Bölcsőde, Pesti út 98/1. 06-30/684-7985
Szellőrózsa Bölcsőde, Dóra Sándor krt. 13., 29/700-123

Közösségi intézmények
Kiss Sándor Művelődési Ház: 29/321-933
Humán Szolgáltató Központ: 29/320-023
Pedagógiai szakszolgálat: 29/321-904
Vargha Gyula Városi Könyvtár: 29/320-102
Postahivatal: 29/320-046
Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ: 29/321-876

Egyházak
Katolikus plébánia hivatala: 29/263-005
Református lelkészi hivatal: 06-20/355-9818
Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371, 06-20/770-0442

Taxiszolgáltatás 
(egészségügyi intézménybe történő fuvarnál jelentős 
kedvezmény, részletes információk telefonon) 
Nagy Lajos (Surda) 06-20/479-8318.

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

IDÉN IS ZAVARTALANUL ZAJLOTT 
A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI
A 104 nyolcadik osztályos tanulóból 101 tanuló írta meg az 
írásbelit, többségük az első kijelölt időpontban, január 22-én, 
három tanuló pedig karanténkötelezettség miatt a pótidő-
pontban, január 27-én. 

A járványügyi helyzetnek megfelelően mindenhol körülte-
kintőek voltak, a monori József Attila Gimnázium például a 
nyolcadikos tanulók védelmében három helyszínen, két álta-
lános iskola épületében íratta a felvételit. A 6. évfolyamról hét 
tanuló vett részt a központi írásbelin. – A járvány mindannyi-
unk mindennapjaira rányomta bélyegét, így a gyermekekére is. 
Hosszú távú következményeiről csak feltételezésekkel bírunk, 
a rövidtávú következménye az, hogy újra kellett tanulniuk min-
den ilyen időszak után a tanulástechnikát, a rendszeres tanu-
lástól elszoktak a tanulók, bele kellett „rázódniuk”. A kortársi 
kapcsolatokon belül a személyközi kommunikációs technikák 
visszafejlődtek, a konfliktusok megoldásának lehetőségeit a 
pedagógusoknak újra és újra gyakorolniuk kellett a tanulókkal. 
A korszerű informatikai tanulásmódszertan területén azonban 
sokak készsége gazdagodott – nyilatkozta lapunknak Barna 
Tibor, az Üllő Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója. – A 
nyolcadikosok felkészülését hátráltatta az online oktatás, az 
őszi karanténnapok, de a pedagógusaink módszertani felké-
szültsége, hivatástudata, elkötelezettsége a cél érdekében a 
hátrányokat, veszteségeket mérsékelte, a megfelelő családi 
háttérrel karöltve dolgoztak a sikeres felvételi vizsga érde-
kében – részletezte az igazgató, aki azt is elmondta, hogyan 
értékelte az idei felvételi feladatsorait és eredményeit.– A fel-
adatsorok közül, ahogy évek óta, a matematika feladatsor ne-
hezebb volt, mint a magyar, de minden feladattípusra készül-
tek pedagógusaink a diákjainkkal, igazi meglepetés nem volt 
a feladatsorokban idén sem – tudtuk meg. ÜH infó

FIGYELJÜNK AZ AUTÓPÁLYA-MATRICÁKRA!
Január 31-én lejártak a 2021-ben vásárolt Pest me-
gyei matricák, február 1-től az autópályákat vagy az M4 
autóutat használók csak matricával hajthatnak az utak-
ra, ellenben érkeznek a büntetések.

Autópálya-matricát sokféleképpen vásárolhatunk, hi-
szen már nem csupán a benzinkutakon tehetjük azt meg, 
hanem SMS-ben, online platformokon vagy akár telefo-
nos alkalmazással is. Az árak egy legfeljebb 3,5 t össz-
tömeggel és legfeljebb 7 ülőhellyel rendelkező személy-
autó esetében az alábbiak: az egyéves megyei matrica 
5450 Ft, míg a szintén egyéves országos matrica 
46 850 Ft, az egy hónapos matrica 5210 Ft, a tíznapos 
pedig 3820 Ft-ba kerül. Érdemes a megyei matricát vá-
lasztania annak, aki inkább a megyében mozog, és csak 
ritkán indul hosszabb utakra.

Amennyiben úgy hajtunk fel egy fizetős szakasz-
ra, hogy elfelejtettünk matricát vásárolni, a felhajtástól 
számított 60 perc áll rendelkezésünkre, hogy pótdíjfize-
tés nélkül megvegyük akár egy benzinkúton, akár vala-
melyik online lehetőséggel.

KEDVES OLVASÓINK!
Bízunk benne, hogy örömmel forgatják az 
Üllői Hírmondót, hiszen azon igyekszünk, 
hogy évente tizenegy alkalommal érdekes 
és hasznos információkkal lássuk el Önöket. 
Amennyiben nem jut el a postaládájuk-
ba az Üllői Hírmondó, kérjük, minden eset-
ben jelezzék az info@regiolapok.hu e-mail-
címen, hogy orvosolhassuk a problémát.
Sok jó olvasni valót kívánok! 

Kovács-Solymosy Zsuzsanna, szerkesztő
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A 2022. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSSAL ÉS NÉPSZAVAZÁSSAL 
KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK

A z országgyűlési választás egyfordulós. A választópolgárok 
egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, 
nemzetiség) szavazhatnak.  Az egyéni választókerületben 

az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapta. 

Településünk – csakúgy, mint Vecsés (választókerület székhe-
lye), Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Pécel – választó-
polgárai Pest megye 7. számú választókerületének jelöltjeire sza-
vazhatnak. 

1. A választók nyilvántartása
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok – a 2022. 
január 26-i állapotnak megfelelően - automatikusan felkerülnek a 
névjegyzékbe, mely tényről a Nemzeti Választási Iroda 2022. febru-
ár 11-ig értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat. 

Aki január 26-át követően kerül felvételre a település valamely 
szavazókörének névjegyzékébe, annak a helyi választási iroda adja 
át (küldi meg) az értesítőt.

Az, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a választá-
si irodától (2225 Üllő, Templom tér 3. ügyintéző: Bükkös Hajnalka) 
2022. február 12-től új értesítőt igényelhet. (Az értesítő bemutatá-
sa nem feltétele a szavazásnak, de megkönnyíti a szavazatszám-
láló bizottság munkáját!) 

Tisztelt Választópolgárok!
Az általános szabályok szerint választójogát mindenki a lakóhelye 
szerinti szavazókörben gyakorolhatja. Ezen szabályok alól azon-
ban vannak kivételek, amelyek a következők:
a.) Az a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár, aki 

a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén 
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.  

A választópolgár legkésőbb 2022. március 25-én 16 óráig kér-
heti az átjelentkezést.

Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elekt-
ronikus azonosítás nélkül elektronikusan (valasztas.hu; mo.hu; 
epapír) 2022. március 25-én 16 óráig, személyesen vagy elekt-
ronikus azonosítással elektronikusan (avdh-s azonosítással 
epapír, valsztas.hu, mo.hu) április 1-jén 16 óráig kell a HVI-hez 
megérkeznie.

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti egyéni je-
löltekre lehet szavazni! 

b.) Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön tartózkodik, 
de szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb a szava-
zást megelőző kilencedik napon (2022. március 25.) kell kérnie 
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.  A kérelem benyújtható 
elektronikusan, személyesen az állandó lakcím vagy a tartózko-
dási hely szerinti, továbbá levélben a lakóhelye szerint illetékes 
helyi választási irodához.

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein sza-
vazhatnak, levélben nem! 

A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak 
március 30-án 16 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

c.) Amennyiben valamely választópolgár csak települési szintű la-
kóhellyel rendelkezik ( lakcíme kizárólag csak az Üllő megneve-
zést tartalmazza)  szerepel a névjegyzéken, azonban csak a tele-
pülés kijelölt szavazókörében (2. számú szavazókör: Óvoda, Üllő, 
Pesti út 98.) adhatja le szavazatát. 

Az országgyűlési képviselők megválasztására, valamint a Magyarország 
Kormánya által kezdeményezett országos (gyermekvédelmi kérdésekkel 
kapcsolatos) népszavazásra 2022. április 3-án kerül sor. 

d.) Amennyiben a választópolgár magyarországi lakcímmel 
nem rendelkezik, a névjegyzékbe történő felvételét a Nemzeti 
Választási Irodától 2022. március 9-én 16 óráig levélben, elekt-
ronikus azonosítás követően elektronikusan, elektronikus azo-
nosítás nélkül elektronikusan kérheti. Ebben az esetben levélben 
szavazhat.

A Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a fentieken túl bár-
mely helyi választási irodához személyesen vagy levélben is be-
nyújthat. 

Levélben történő szavazás esetén a szavazatot tartalmazó vá-
laszboríték

• feladható postán úgy, hogy az 2022. április 3-án 19 óráig be-
érkezzen a Nemzeti Választási Irodához; 

• eljuttatható 2022. március 19-től bármely külképviseleti vá-
lasztási irodába postai úton külső borítékba helyezve, vala-
mint személyesen munkanapokon 9 és 16 óra között továbbá 
a külképviseleti szavazás ideje alatt; 

• leadható 2022. április 3-án  6–19 óra között bármelyik ország-
gyűlési egyéni választókerületi választási irodában (Vecsés).

e.) Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása  
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. 
A mozgóurna iránti kérelmet levélben vagy elektronikus azonosí-
tás nélkül elektronikus úton március 30-án 16 óráig, míg szemé-
lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 
1-jén 16 óráig, ezt követően a szavazás napján 12 óráig elektroni-
kus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapon 
a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos 
módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! 

 2. A szavazás
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig, kizárólag személye-
sen – a fentiekben leírt kivételekkel – a választópolgár lakóhelye 
szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a 
névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. 

Itt szeretném felhívni a választópolgárok figyelmét két változás-
ra:
1. Üllő településen a korábbi 8 helyett 9 szavazókör került kiala-

kításra. Az új szavazóhelyiség a Sportliget lakóparkban, az új 
Gyöngyvirág Óvodában fog működni. 

2. A 2. számú szavazóhelyiség áthelyezésre került a könyvtárból a 
Napraforgó Óvodába.

Fentiek figyelembevételével az áprilisi választáson a következő 
helyszíneken fognak működni a szavazókörök: 

1. szavazókör Üllő, Malom u. 1.  (Általános Iskola)
2. szavazókör Üllő, Pesti út 98. (Napraforgó Óvoda)
3. szavazókör Üllő, Vasadi u. 1.  (Könyvtár)
4. szavazókör Üllő, Faiskola u. 17.  (Pitypang Óvoda)
5. szavazókör Üllő, Faiskola u. 17.  (Pitypang Óvoda)
6. szavazókör Üllő, Pesti út 198. (Tűzvédő. hu Kft)
7. szavazókör Üllő, Állomás u. 17.  (Bóbita Óvoda)
8.  szavazókör Üllő, Gyöngyvirág tér 1/A. (volt Gyöngyvirág 

Óvoda)
9. szavazókör Üllő, Dóra S. krt, 13. (Gyöngyvirág Óvoda)
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Átjelentkezéssel szavazni az erre kijelölt 2. számú szavazókör-
ben (óvoda, Üllő, Pesti út 98.) lehet.
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával le-
het:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazol-
vány vagy

- lakcímigazolvány ÉS 
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
• útlevél vagy 
• 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély 

(kártya formátumú).
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a válasz-
tójog gyakorlására nincs lehetőség. A 2020. március 11. és 2020. 
július 3. között, valamint a 2020. november 4-én vagy azt követő-
en lejárt igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek 
tekintendő!

Az országgyűlési képviselők választásán szavazni két szavazó-
lapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő 
szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni ország-
gyűlési képviselőjelöltek szerepelnek. 

Az országos nemzetiségi önkormányzati listára azon választó-
polgárok szavazhatnak, akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk 
névjegyzékben történő feltüntetését az országgyűlési választásra 
kiterjedő hatállyal, ebben az esetben azonban ők a jelölő szerve-
zetek (pártok) országos listájára nem szavazhatnak. (Az elismert 
nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a len-
gyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlo-
vák, a szlovén és az ukrán.)

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 
egy pártlistára szavazhatnak.

Természetesen minden választópolgár véleményt nyilváníthat a 
népszavazási kérdésekben is.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő 
egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, illetve a je-
lölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két egymást met-
sző vonallal (+ vagy X). 
A népszavazási kérdésekre ugyanezen módon, az IGEN – NEM le-
hetőségek közül választva lehet szavazni.  

Tisztelt választópolgárok! 
Kérem kísérjék figyelemmel a www.valasztas.hu oldalon megjele-
nő híreket, információkat! 
Ezen túlmenően a Helyi Választási Iroda munkatársaitól is kérhető 
felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken:  

Polgármesteri Hivatal 2225 Üllő, Templom tér 3. 
Fax.: 29/521-930
Tel.:29/320-011
E-mail: titkarsag@ullo.hu

jegyzo@ullo.hu
Vezető: Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző (29/320-011/105)
Helyettes: Szabó Ágnes hatósági irodavezető (29/320-011/114)
Tagok: Bükkös Hajnalka (névjegyzékkel kapcsolatos kérel-

mek, mozgó urna iránti igények) (29/320-011/108)
Kiss Adrienn (SZSZB-be delegálás, technikai információk)      
(29/320-011/144)

 
Amennyiben kizárólag kérelemnyomtatványra van szüksége, le-
töltheti a www.valasztas. hu oldalról vagy honlapunkról, de besze-
rezheti a polgármesteri hivatal recepcióján is.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
  jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

Vasárnap és hétfőn zárva,  
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

Hétfő, péntek, vasárnap: zárva,  
kedd, szerda, csütörtök: 9–17, 

szombat: 9–12

2360 Gyál, Kőrösi út 156.
A MOL kúttal szemben    •   +36-30/979-7073

2225 Üllő, Ócsai út 1.
+36-30/758-1312

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

http://lokacio.hu/korrekt-optika/
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•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•    A számla végösszegének fele visszaigényelhető

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632  www.naphaszon.hu  naphaszon@gmail.com

50% család-
támogatási 

kedvezménnyel

VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKBAN

• Megváltozott a szociális rászorultság fogalma: szociálisan 
rászorult az a családban élő, akinek családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85 000 
forintot (az eddigi jövedelemhatár 71 250 forint volt), és az 
az egyedül élőt, akinek havi nettó jövedelme nem haladja 
meg 100 000 forintot (az eddigi jövedelemhatár 85 500 fo-
rint volt) és vagyona nincs.

• A lakhatási és a fűtési tá-
mogatás szabályai változat-
lanok maradtak azzal a ki-
kötéssel, hogy a lakhatási 
támogatásban részesülő csa-
lád vagy személy a támogatá-
si időszakban nem jogosul fű-
tési támogatásra. 
• Az ápolási támogatás válto-
zatlan jogosultsági feltételek-
kel, de mostantól a havi 28 500 
forint helyett 40 000 forint tá-
mogatási összeget jelent. 
• A temetkezési költségek 
nagymértékű növekedése  
miatt a temetési támogatás 
jogosultsági feltételeként elő-
írt 114 000 forint jövedelemha-

tár 140 000 forintra emelkedett, a támogatási összeg pedig 
42 750 forintról 60 000 forintra. A kérelem új határidővel, a 
halálesettől számított három hónapon belül nyújtható be.

• A rendkívüli települési támogatás, a vis maior támogatás és 
a gyógyszer támogatás szabályai változatlanok maradtak.

• A köztemetés és a köztemetés költségének elengedése is 
változatlan. 

• Az egészségügyi és szociális bizottság már korábban is  
megfogalmazta, hogy célzottan a súlyos fogyatékos 
gyermekeket vagy felnőtteket nevelők, gondozók részé-
re szeretne nagyobb összegű támogatást biztosítani. 
Jelenleg Üllőn 19 fő részesül ápolási díjban és 32 gyermek 

Az elmúlt időszak változásai, az infláció mértéke, a megélhetés költségeinek drasztikus 
emelkedése miatt szükségessé vált a település szociális rendeletének teljes felülvizsgálata. 
Indokolt volt áttekinteni a szociális rászorultság jövedelmi meghatározását, valamint a 
segélyek összegét annak érdekében, hogy a városvezetés valódi segítséget tudjon nyújtani 
a rászorulók részére. A 2022. január 27-i képviselő-testületi ülésen hagyták jóvá az alábbi 
lényeges változásokat, melyeket Szabó Ágnes hatósági irodavezető ismertetett.

otthongondozási díjában. E számok ismeretében az a dön-
tés született, hogy valamennyi ápolási díjban vagy GYOD-
ban részesülő személy jogosult a gondozási támogatásra, 
kérelem alapján évi 50 000 forint összegben. Azon jogosul-
tak, akik igazolják, hogy a gondozott személyeket rendsze-
resen fejlesztő foglalkozásra vagy rehabilitációs foglalkoz-
tatásra hordják, további évi 50 000 forintra jogosultak.
A rendelet módosítása kiterjed a gyermekintézményi téríté-

si díjak és a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai-
nak módosítására, a költségek és a közbeszerzési eljárásban 
kiválasztott közszolgáltató által meghatározott díjak növeke-
dése miatt. 

Az alanyi jogú támogatások változásai 
A jelenleg a szociális rendeletben szabályozott alanyi jogú tá-
mogatások, ilyen az életkezdési támogatás, a házasságkötési 
támogatás és az idősek ünnepi támogatása mostantól önálló 
rendeletben kerülnek szabályozásra. Új elemként kerül az ön-
kormányzati támogatások közé az iskolakezdési támogatás, 
mely valamennyi  első osztályt megkezdő kisdiák részére biz-
tosított 10 000 forint értékű tanszercsomagot jelent.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat is módosul
A szociális ellátások áttekintése és a szociális rendelet mó-
dosítása kapcsán felmerült a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló rendelet 
felülvizsgálata is. Az egy főre jutó havi jövedelemhatár olyan 
alacsony, hogy már második éve nem folyósítanak ösztöndí-
jat egyetlen hallgatónak sem, mivel senki nem felelt meg a jo-
gosultsági feltételeknek. Indokolt volt a támogatási összeg 
emelése is, hiszen az már évek óta változatlan. 

A 2022. 01. 27-én elfogadott rendeletmódosítás szerint pá-
lyázatot nyújthat be minden szociálisan rászorult, üllői állan-
dó lakóhellyel rendelkező hallgató/tanuló, akinek:
– családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem ha-
ladja meg a havi 130 ezer forintot és a családja tulajdonában 
álló vagyon nem haladja meg a 2/A §-ban meghatározott va-
gyoni értéket, vagy 
– családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem ha-
ladja meg a havi 150 ezer forintot és a családja tulajdonában 
álló vagyon nem haladja meg a 2/A §-ban meghatározott va-
gyoni értéket, továbbá
– árva vagy félárva
– eltartásáról egyedülálló szülő gondoskodik
– a családjában élő eltartottak száma három vagy annál több
– krónikus betegségben szenved
– kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem 
részesül.

A módosítás havi 10 000 forintra emelte a támogatási ösz-
szeget a korábbi 4 800 forint havi összegről tekintettel arra, 
hogy ez alapozza meg a további ösztöndíjrészeket: a megyei 
önkormányzati ösztöndíjrészt és a hallgató felsőoktatási intéz-
ményében megállapított szociális intézményi ösztöndíjrészt is.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELFOGADTA 
ÜLLŐ VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT

H asonlóan az elmúlt esztendőkhöz, a 2022. évi költ-
ségvetés tervezésénél is két alaptényezőt helyeztünk 
előtérbe, amelyek meghatározták mozgásterünket és 

lehetőségeinket. Az egyik és legfontosabb az önkormányzat 
által fenntartott költségvetési szervek és gazdasági társasá-
gok működtetése, tehát lényegében a város üzemeltetése. A 
másik, a már korábban eldöntött valamint a település mű-
ködtetése szempontjából legfontosabb beruházások, fej-
lesztések megvalósítása.

Miként az elmúlt években, most is igyekeztünk egy ki-
egyensúlyozott, feszített, ugyanakkor a kötelező és szaba-
don választott feladat ellátását, a működést, valamint a ter-
vezett fejlesztéseket teljes mértékben biztosító költségvetési 
tervet összeállítani.

A város összesített működési kiadásai meghaladják a 
3,1 milliárd forintot, így a beruházásokra, fejlesztésekre 6-700 
millió forint áll rendelkezésre.

A város működési kiadásai az intézmények (bölcsődék, 
óvodák, szociális intézmények, könyvtár, hivatal) működési 
kiadásain túl a két önkormányzati tulajdonú kft. támogatá-
sát is tartalmazza. Itt kerülnek megtervezésre az általános 
városi kiadások is pl. a közétkeztetés, a közvilágítás, a sze-
métszállítás többletköltsége, az éjszakai ügyelet költsége, a 
rendezvények kiadásai stb. A működési kiadások tartalmaz-
zák az emelt összegű szociális kiadásokat, a civil szerveze-
tek, egyházak támogatási összegét.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kormány dönté-
se értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzat 
nem emelheti meg a szolgáltatások, valamint a bérlemények 

A képviselőtestület 2022. január 27-i ülésén elfogadta Üllő város 2022. évi 
költségvetését, amely alapján a város közel 3,8 milliárd forintból gazdálkodhat 
– tájékoztatta lapunkat Kissné Szabó Katalin polgármester asszony.

térítési díját, valamint új díjtételeket sem lehet bevezetni. 
Ezen döntés a legérzékenyebben a közétkezés tekintetében 
érinti az önkormányzatot. A tavalyi évben lebonyolított köz-
beszerzési eljárás alapján az közétkeztetés önkormányzati 
kiadása közel 50%-kal (mintegy 60 millió forinttal)  növekszik, 
melyet teljes egészében a városnak kell kigazdálkodnia. 

A fejlesztések közül a következők emelhetők ki: a sport-
csarnok melletti – jelenleg még lezárt területen – Értéktár 
Erdő és Meditációs Központ, a Kisfaludy téren interaktív já-
tékelemekkel izgalmasabbá tett KRESZ-pálya, a Hajcsár utca 
végén Pihenőerdő kialakítása; pályázati forrás esetén a Gyár 
és a Petőfi utca felújítása, továbbá az egészségház átala-
kítása új házi gyermekorvosi praxis kialakítása érdekében; 
további okoszebrák kiépítése, a térfigyelő kamerarendszer 
bővítése; műfüves labdarugópálya kialakítása valamint a 
sportcsarnok melletti teniszpálya felújítása.  

Emellett az idei évben is tervezzük a városi utak kátyúzá-
sát, javítását, a járdaépítési program folytatását, továbbá for-
rást különítettünk el az iskoláinkban elegendhetetlenül szük-
séges munkálatok elvégzésére. A felnőtt és gyermekorvosi 
rendelő bejáratai fölé előtetőt tervezünk, valamint a városi 
kisszínpad felújítása is a tervek között szerepel.

Látható, hogy a rendelkezésre álló kereteket az önkor-
mányzat próbálja minél szélesebb körben felhasználni. A 
fejlesztések megvalósulásáról folyamatosan tájékoztatjuk 
önöket újságunk hasábjain, valamint az önkormányzat hi-
vatalos felületein (www.ullo.hu, Üllő Város Önkormányzata 
Facebook-oldalon, és a HolmiApp mobiltelefonos appliká-
cióban).

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: delta.autosiskola@gmail.com
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Delta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta Autósiskola
Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A”A”A  és ” és ” „B”

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

Glutén-, tej-, laktóz-, cukor-, 
szója-, tojás-, tartósítószer-, 
élesztő- és kukoricamentes 
lisztek, tészták, szószok, lisztek, tészták, szószok, 
csokoládék széles választéka. 
Törzsvásárlói program,  
kedvezmények, kóstolók!

06-20/415-1190 • ÜLLŐ VÁROSI PIAC, 12. ÜZLET

Nyitva hétfőtől szombatig!

Mentes és Reform 
Táplálkozási Szaküzlet

ORF MER

Szénhidrát
csökkentett

és zsírszegény 
termékek. 

Paleo, keto, vegán 
élelmiszerek és 

snackek. 
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FONTOS LÉPÉSEK A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 

A tavalyi évben több olyan kezde-
ményezés is történt a városban, 
melyek célja, hogy élhetőbb kör-

nyezetet teremtsenek az itt élőknek. Az 
évértékelésben Kucsera Csaba környe-
zetvédelmi referens volt segítségünkre.

Környezetvédelmi sátor
A környezetvédelem talán legfontosabb 
eleme a környezettudatos gondolkodá-
sú emberek nevelése, akik odafigyel-
nek környezetükre, ehhez megfelelő tu-
dással, beállítottsággal, motivációval 
rendelkeznek. Az 2021. augusztus 20-i 
ünnepség-sorozat idején felállított kör-
nyezetvédelmi sátor ebben a környe-
zeti nevelésben tett lépéseket az ül-
lői gyermekek felé. A sátorba látogatók 
megismerkedhettek az erdei állatokkal, 
növényekkel és az erdőjárás szabálya-
ival. A bemutatók megtartásában Tóth 
Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetve-
zetője  működött együtt. Az általa ho-
zott különféle fametszeteken, levél és 
termésgyűjteményeken, vadállat-láb-
nyomokon keresztül a gyerekek megis-
merhették az erdei élet sokszínűségét. 
A sátorban különféle környezetvédelmi 
témájú játékot is kipróbálhattak a láto-
gatók, mint a komposztkészítés, környe-
zetvédelmi totó, színező, állathang fel-
ismerés, szelektívhulladék-válogatás. A 
játékokon részt vett gyerekek madárete-
tőt és a környezetvédelmi bizottság által 
felajánlott „Üllő környezetvédelméért”  
feliratú vászontáskát nyerhettek.

Illegális hulladéklerakók felszámolása
A szántóföldeken, erdőkben, erdőszé-
leken, utak mentén illegálisan lerakott 

2021-ben elkészült Üllő Város Önkormányzatának új környezetvédelmi programja.  
A Környezetvédelmi program a település egyik meghatározó stratégiai dokumentuma, 
tartalmazza mindazokat a környezetvédelmi irányelveket, amelyek mentén a város zöldebb 
irányba tud fejlődni, valamint a várost aktuálisan érintő problémákra is megoldásokat kínál. 

hulladékok mennyisége egyre növek-
szik. Önmagában az is tény, hogy a sétál-
ni, kirándulni vágyók egyre gyakrabban 
kénytelenek látni az elszórt szemétku-
pacokat, de ez a súlyosbodó jelenség 
évről évre jelentős környezeti pusztí-
tást visz véghez. Az építési hulladékok, 
veszélyes hulladékok, akkumulátorok, 
elektronikai hulladékok mind nagymér-
tékben szennyezik a talajt és a felszín 
alatti vizeinket is. 2021-ben Üllő Város 
Önkormányzata pályázott és nyert az 
IFKA által meghirdetett Tisztítsuk meg 
az Országot pályázaton, így lehetőség 
nyílt az önkormányzati tulajdonú terü-
letek megtisztítására az illegálisan lera-
kott hulladékoktól. A támogatás össze-
ge 2,2 millió forint volt. A megtisztított 
területeket 2022-ben az önkormányzat 
saját forrásból, 2,4 millió forint ráfordí-
tással sorompókkal zárja le, valamint 
kamerákat helyez ki az illegális hulla-
déklerakás megelőzése céljából.

Gumiabroncs-gyűjtés
Az Üllő Te Vagy egyesület indítványozá-
sára az önkormányzat 2021-ben hasz-
nált gumiabroncs-gyűjtést szervezett. 
Az esemény során közel 7000 gumiab-
roncs gyűlt össze. A gumiabroncsok ra-
kodását a Városüzemeltető Kft. munka-
társai végezték. 

Elektronikai-hulladékgyűjtés
Üllő Város Önkormányzata évről évre 
megszervezi a lakosság számára az 
elektronikai hulladék gyűjtését. A kör-
nyezetvédelmi bizottság javaslatára 
2022-ben évi két alkalommal is lead-
hatók lesznek az elektronikai hulladé-
kok. A remények szerint a gyűjtési ak-
ciók csökkenteni fogják az illegálisan 
lerakott elektronikai hulladékok mennyi-
ségét. A városvezetés arra kéri a lakos-
ságot, hogy aki teheti, az a szervezett 
gyűjtéseken adja le elektromos hulladé-
kát, mert csak így lesz biztosított a hul-
ladék szakszerű kezelésének menete. 

Biológiai szúnyoggyérítés
Üllő Város Önkormányzata tavaly a ké-
miai irtás mellett a környezetvédelmi bi-
zottság javaslatára biológia gyérítést is 

végzett, ezzel is fokozva a védekezést 
a súlyos betegségeket terjesztő behur-
colt szúnyogfajok ellen. A földi kémiai ir-
tást, a hatékonyság fokozása és ezáltal 
a környezetbe jutó vegyszermennyiség 
csökkentése érdekében biológiai gyérítő 
módszer alkalmazásával egészítették ki. 

Komposztálási program
Az avarégetés megszüntetése jelentős 
lépés volt Üllő levegőminőségének javí-
tása érdekében. A döntés megszületése 
után az önkormányzat szeretett volna 
alternatívát kínálni a lakosoknak a ker-
ti hulladékok kezelésére. A környezet-
védelmi bizottság saját kerete terhére 
kedvezményesen biztosított komposz-
tálóedényeket az üllői lakosság számá-
ra. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a képviselő-testület további komposz-
tálóedényeket biztosított a program 
működéséhez, így összesen közel 130 
komposztálóedényt osztottak ki a je-
lentkezők között.

A biológiai módszer lényege, 
hogy a vízben élő szúnyoglárvák 
számát csökkentik. Ez a Bacillus 
thuringiensis baktérium törzs se-
gítségével történik, amely célzot-
tan a csípőszúnyog lárváiban okoz 
kárt, más élő szervezetekre, illetve 
a kifejlett szúnyogokra ártalmat-
lan. A biológiai gyérítés a Gyáli 
csatorna vizében, illetve tűzivíz-
tárolókban történt.
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INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanácsadás érhető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.). Üllő város képviselő-tes-
tületének döntése alapján a polgármesteri hivatal 
jogi képviseletét ellátó ügyvédek segítik a lakossá-
got a jogi kérdésekben való eligazodásban. Az ügy-
védi tanácsadás helyszíne a földszinti 1. számú iro-
da, ahol előre megadott időpontokban kereshetik az 
ügyvédeket.

2022. első hónap-
jainak időpontjai:

Dr. Szkalka Tamás 
ügyvéd tanácsadásai 
9 órától 11 óráig tarta-
nak 2022. február 22-
én és március 22-én.

Dr. Beneczki Tímea 
ügyvédnő tanácsadá-
sai 15 órától 17 óráig 
tartanak 2022. márci-
us 3-án.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szüksé-
ges: dr. Szkalka Tamás 06/20-555-6513, dr. Beneczki 
Tímea 06/70-459-1401. Üllő Város Önkormányzata

KREATÍV RENDŐRSÉGI PÁLYÁZAT INDUL
A Monori Rendőrkapitányság Youtuberek, gamerek,  
kreatívok és a RENDŐRSÉG címmel pályázatot hirdet 3-99 
éves korosztálynak, a legjobb pályaművek alkotói értékes 
nyereményeket is kapnak: „Rajzolj, szerkessz, vágd ki, ra-
gaszd, fényképezd, scanneld, bármit bevethetsz!” 

Az I. kategória a 3–11 éves korosztálynak szól, melynek 
témái a látni és látszani (a lámpa és fényvisszaverő esz-
közök használatának fontossága); körültekintő áthaladás 
az úton; vasúti átjáróban; járdán való közlekedésnél való 
figyelmesség; nem állunk szóba idegenekkel; ha bántanak 
egy embert vagy állatot, azonnal jelezni kell a felnőtteknek; 
a csúfolódás, mások bántása nem szép dolog. 

A II. kategóriában a 11–14 évesek érintettek, akik felada-
ta, hogy egy videójáték-karakter megszemélyesítésével ké-
szítsenek rajzot. Témáik: Ne vedd el a másét! Ne rongálj! Ne 
bánts mást! Nem készíthetsz fényképet a másikról az enge-
délye nélkül! Ne írj közösségi oldalakra sértő dolgokat! Légy 
látható, ha kerékpárral, rollerrel vagy gyalog közlekedsz sö-
tétedés után is! 

A III. kategóriában a 14–18 év közötti fiatalok nevezhet-
nek, akiknek a kihívása az, hogy egy profi youtuber vagy 
informatikus bőrébe bújjanak, akinek célja a nevelés. Ké-
szíthetnek oktatóvideót a videójátékok világában. 

A IV. kategória a felnőttekké, azaz 18 év feletti korosztá-
lyé. Feladatuk, hogy egy videójáték-karakterrel készítsenek 
oktatóképet vagy videót, a fent felsorolt témákban, kiegé-
szítve az állatvédelem fontosságával és az iskolai erőszak 
témájával. 

A pályázati munkák leadási határideje február 15., bő-
vebb információk Üllő város hivatalos Facebook-oldalán.

 ÜH infó
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TUDNIVALÓK A GÉPJÁRMŰADÓRÓL
Ismét felhívjuk a figyelmüket arra, 
hogy 2021. január 1-jétől a gépjármű-
adóval kapcsolatos adóhatósági fel-
adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) látja el, tehát a gépjárműadó 
fizetési kötelezettséget a NAV által kül-
dött határozat alapján, az általa meg-
adott számlaszámra kell teljesíteni!

Tapasztalataink alapján 2021. év-
ben még nagyon sokan tévesen az ön-
kormányzati Adóhatósághoz fizették 
meg a gépjárműadót, ami megannyi 
problémát jelent. Az önkormányzat 
gépjárműadó számlájára megfizetett 
2021. évi gépjárműadó összege nem 
túlfizetésnek minősül, hanem „téves 
befizetésnek”.

Mivel az önkormányzati adó-
hatóságnak a téves befizetések 

vonatkozásában nincs hatásköre el-
járni, ezért azt nem utalhatja tovább 
a NAV felé, hanem vissza kell utalnia 
a befizetőnek. A 2021. évi tévesen 
megfizetett gépjárműadó összegé-
nek visszatérítése csak az adózó 
ezirányú külön kérelmére történhet 
meg.

A visszatérítésről rendelkezni lehet 
a „www.ullo.hu /közigazgatás/ügyin-
tézési kalauz/adóügyek/rendelkezés 
a (túlfizetés összegéről)” nyomtat-
ványon. A nyomtatványt postai úton, 
vagy a Városháza recepcióján elhe-
lyezett nyomtatványgyűjtő ládába 
történő elhelyezéssel juttathatják el 
az önkormányzati adóhatósághoz.

Kérem, hogy az idei évben fordít-
sanak nagyobb figyelmet arra, hogy a 
NAV felé teljesítsék a gépjárműadó-
fizetési kötelezettségüket.

Ugyanakkor felhívjuk adózó ügy-
feleink figyelmét arra is, hogy a 2021. 
január 1-jét megelőző időszakra eső 
gépjárműadó-ügyekben – a hátralé-
kok beszedése tárgyában – továbbra 
is Üllő Város Önkormányzati Adóható-
sága rendelkezik hatáskörrel. 

Amennyiben gépjárműadó-egyen-
legük ezen időszakra hátralékot mutat, 
kérem azt az alábbi számlára szíves-
kedjenek teljesíteni:
GÉPJÁRMŰADÓ-SZÁMLASZÁM:  
11742056-15392141-08970000

Felmerülő kérdéseikkel az Adó-
csoport munkatársaihoz fordulhat-
nak: személyesen előzetes időpont 
egyeztetés alapján, hétfőn 13–17 óra 
között, valamint telefonon: 06-29/320-
021/116, 131, 109-es melléken, továbbá 
e-mailben: devai.eva@ullo.hu címen.

Dévai Éva, adócsoport-vezető

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓKÖTELES ÉPÍTMÉNYEKET ÉRINTŐ 
ADATBEJELENTÉSI HATÁRIDŐ LETELTÉRŐL
A helyi adókról szóló többször módosí-
tott 31/1997.(XII.20.) számú önkormány-
zati rendelet 9.§-a alapján építményadó- 
köteles az önkormányzat illetékességi 
területén minden nem lakás céljára – üz-
leti célra – szolgáló építmény. 

Az adókötelezettség az építmény 
valamennyi helyiségére kiterjed, annak 
rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától 
függetlenül. 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az 
építményadó adatbejelentési határidő-
re – 2022. január 17-ig – nem érkezett 
új adatbejelentés hatóságunkhoz. Ezt 
azon adóalanyoktól/építménytulajdono-
soktól vártuk, akiknek az építményükkel 
kapcsolatosan 2021. évben (vagy az ezt 
megelőző években) az adóztatást érintő 
változás történt.   

Ismét tájékoztatjuk önöket arról, hogy 
kiknek kell adatbejelentést tenni: annak, 
aki vásárolt, eladott, örökölt adóköteles 
építményt, vagy megváltozott az arra 
bejegyzett vagyoni értékű jog, esetleg 
módosult az építmény használata (pl.: 
üzleti célúvá vált, vagy onnan kikerült), il-
letve változott az adóköteles alapterület 
nagysága.

Adatbejelentést kell tenni azon adó-
zóknak is, akik 2021. évben vagy azt 
megelőzően székhelyet vagy telephelyet 
létesítettek az ingatlanukban – akkor 
is, ha rendeltetésmódosítási engedélyt 
nem kértek – és ott vállalkozási tevé-
kenységet folytatnak. 

Az engedély nélkül épült vagy anél-
kül használatba vett építmény ese-
tén az adókötelezettség a tényleges 

használatbavételt követő év első napján 
keletkezik. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Amennyiben 2021. évben vagy azt meg-
előzően vállalkozási tevékenységet kez-
dett akár egyéni vállalkozóként, akár 
gazdasági társaságként a saját ingat-
lanában – garázsban, melléképületben, 
pincében, a lakás egy szobájában – és 
ott például üzletet, irodát, kozmetikát, 
szépségszalont, fodrászatot, autószer-
vizt, gumiszervizt stb. alakított ki, akkor 
ezen adótárgyak után építményadó-fize-
tési kötelezettség terheli. 

Az Adóhatóság az ingatlan-nyilván-
tartásból, a belejelentés- illetve telep-
helyengedély-köteles ipari tevékeny-
séget végzők, valamint a kereskedelmi 
tevékenységet végzők nyilvántartásából 
minden évben adatot kap, így hivatalos 
tudomása van azon adózókról, akiknek 
az építményadóra vonatkozó adatbeje-
lentést meg kellett volna tenni!

Ezért ismételten kérjük a fentiekben 
felsorolt vállalkozói kört, hogy ellen-
őrizzék: volt-e változás az önök tulaj-
donában lévő nem lakáscélú építményt 
érintően, és a változás adatbejelentését 
megtették-e már? Ha nem, akkor – an-
nak ellenére, hogy az adatbejelentési 
határidőt elmulasztották 2022. január 
17-ig – szíveskedjenek azt utólag pótolni 
az adóellenőrzés és a mulasztási bírság 
elkerülése érdekében!

Az építményadó-kötelezettség kap-
csán az építményadó alanya az ingatlan 

tulajdonosa, tehát az a természetes vagy 
jogi személy, aki/amely az ingatlan-nyil-
vántartásban tulajdonosként szerepel. 

A gazdálkodóknak (társaság, egyéni 
cég és egyéni vállalkozó stb.), elektro-
nikus formában kell az adatbejelentést 
megtennie, magánszemélyeknek ez 
csak lehetőség.

Az adatbejelentést az önkormányza-
ti hivatali portálon (https://ohp-20.asp.
lgov.hu/gyik_urlapbekuldes) keresztül 
az adóbevallási, adatbejelentési infor-
mációk menüpontban az Adatbejelentés 
az épület, épületrész utáni építményadó-
ról nyomtatvány kitöltésével kell meg-
tenni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vál-
tozás ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetése önmagában nem elegendő 
és nem helyettesíti az adatbejelentést. 
Az építményadó ún. „kivetéses” jellegű 
vagyoni típusú helyi adó, az adóztatás 
alapja az adóalany által benyújtott  adat-
bejelentő lap, azzal jelenti be, változtatja, 
illetve szünteti meg az adókötelezettsé-
gét. 

Az önök adatbejelentése alapján az 
önkormányzati adóhatóság határozat-
ban állapítja majd meg a fizetendő épít-
ményadó összegét, tehát az adózónak 
nem magának kell kiszámítani. 

Köszönjük, hogy az adókötelezett-
ségek betartásával és adófizetéseikkel 
hozzájárulnak Üllő város fejlődéséhez. 
Továbbra is jó egészséget kívánunk 
minden kedves ügyfelünknek, munka-
társaiknak és családtagjainak egyaránt! 

Dévai Éva, adócsoport-vezető
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ITT EGY RAKÁS
LEHETŐSÉGED LESZ!
Logisztikai központunk téged vár! 
Jelentkezz targoncásnak!

karrier.auchan.hu

Önkormányzat

MEGEMLÉKEZÉSEK ÜLLŐN
Február 24. 18 óra – Városháza Galéria
„A kommunizmus áldozatainak emlékére”
Beszélő plakátok című kiállítás Székely Kornél A. D. 
alkotásaiból.

Február 25. 18 óra 
– Kiss Sándor Műve-
lődési Ház 
Öt órás szépirodalmi 
ünnep: Wass Albert 
és magyar írók, köl-
tők műveinek felolva-
sása.

Február 27. a fél 10-
kor kezdődő szent-
mise után a Katolikus 
Templomban – A vér-
tanú Kenyeres Lajos, 
egykori üllői káplán, 
majd tiszavárkonyi 
plébános emléktáb-
lájának megkoszorú-
zása.

Március 1. 18 óra – 1956-os emlékmű, Városháza
Koszorúzás, majd Recsk a magyar Gulág címmel 
dr. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottság 
tagjának előadása.
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2022-BEN

Február 24., március 10., 24., április 7., 21., május 5., 19., júni-
us 2., 16., 30., július 14., 28., augusztus 11., 25., szeptember 
8., 22., október 6., 20., november 3., 17., december 1., 15., 29.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök.
A szolgáltató minden felhasználó számára kiküldi a 2022. évre 
érvényes matricát, amely igazolja a hulladékszállítás jogos 
igénybevételét. A matricákat a kommunális hulladéktároló edé-
nyekre, jól látható helyre kell felragasztani, melyre a kézhezvétel-
tő számított 30 nap áll rendelkezésre.

Üveggyűjtő pont: Leadható színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros-, pezsgősüvegek kiöblítve. Üllő, Deák Ferenc utca

Használt sütőolajat gyűjtő pontok: Sportpálya-gyűjtőpont: Üllő, 
Dóra Sándor krt.; Gyöngyvirág téri gyűjtőpont: Üllő, Gyöngyvirág 
tér; Deák Ferenc utcai gyűjtőpont: Üllő, Deák Ferenc utca, Berkes 
András utcai gyűjtőpont: Üllő, Berkes András utca 40.

Zöldhulladék: (fű, gally, levél, termések, növények) a DTKH által 
meghirdetett időpontokban. A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé, az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, alkal-
manként maximum 0,5 m3 mennyiségben viszik el.

Csomagolási hulladék: (a kereskedelmi forgalomba kerülő ter-
mékek csomagolása) a DTkH által meghirdetett időpontokban. 
Szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot adnak. Az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihe-
lyezhető bármely átlátszó zsákban vagy a kommunális hulla-
dék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

Konténeres hulladékelszállítás: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + 
áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.
Építési törmelék: (kizárólag beton, tégla, cserép, kerámia kerül-
het bele) A DTkH Nonprofit Zrt.-nél lehetőség van konténeres hul-
ladékelszállítás megrendelésére. 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft 
+ áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Háztartási lom: (bútorfélék) a DTkH Nonprofit Zrt. házhoz menő 
lomtalanítás keretében évente két alkalommal díjmentesen el-
szállítja előre egyeztetett időpontban. Időpont-egyeztetés: +36-
53/500-152. Vagy akár konténer is rendelhető hozzá szintén 
a DTkH-nál amelyek ára: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + áfa, 
plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj, vagy 8 m3-es konténer díja: 
17 333 Ft+áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Papír: csomagolási hulladékként kidobható a szelektív sárga 
zsákba, amennyiben  (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, szí-
nes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, fü-
zet.

Ügyfélszolgálat: DTkH Nonprofit Kft. székhelyén (2700 Cegléd, 
Kút u. 5.) Hétfő: 8–20 óra; kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óra.

Elérhetőség: 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.

Üllői Hírmondó | 2022. február

ODA KELL FIGYELNI A SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE!
A téli, kora tavaszi hónapokban havazás, ónos eső ide-
jén Üllőn néhány utca keskeny mivolta, nehéz meg-
közelíthetősége és a közterületen parkoló gépjár-
művek miatt a város síkosságmentesítését végző 
alvállalkozó nem vállalja az adott utcák fagymentesíté-
sét, hóeltakarítását. Az Üllői Városfejlesztő Kft. ugyan 
jelezte, hogy a problémás utcákban saját tulajdonú 
gépjárműveikkel elvégzik a hóeltakarítást, de csak ab-
ban az esetben, ha az utcában nincs gépjárműakadály, 
megelőzve, hogy kárt okozzanak az ott parkoló autók-
ban.

Az érintett utcák lakóit levélben is értesítették erről 
az információról. Felhívták az ott élők figyelmét arra, 
mennyire fontos, hogy hóesés esetében ne parkolja-
nak az úton, mert ezzel akadályozzák a munkagépeket, 
így azokban az utcákban, ahol parkoló autók gátolják a 
szabad közlekedést, nem tudják elvégezni a megfelelő 
síkosságmentesítést. 

A síkosságmentesítés mindenkinek a saját felada-
ta, a házak előtti járdák letakarítása, a jegesedés meg-
szüntetése az adott ingatlanok tulajdonosainak köte-
lessége. Vigyázzunk egymásra! 

Hóeltakarítással kapcsolatos észrevétel vagy kér-
dés esetén György Istvánt lehet keresni a +36-30/738-
5806-os telefonszámon. ÜH infó
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A lakossági fórumokon többször merültek már fel témaként a 
temető használatával kapcsolatos kérdések. Összegyűjtöttük a 
legfontosabbakat: az írott és íratlan szabályok összegzésében 
Gyetvai Gábor, a Katolikus temető üzemeltetője volt segítségünkre.

A TEMETŐ HASZNÁLATÁNAK 
LEGFONTOSABB SZABÁLYAI

• A téli nyitvatartási idő hétfőtől szombatig 
7.00–17.00, vasárnap 8.00–17.00. A nyári 
nyitvatartási idő hétfőtől szombatig 7.00–
20.00, vasárnap 8.00–20.00.

• Gépjárművel a temetőbe behajtani tilos, a 
temető nem alkalmas a nagyobb mennyi-
ségű gépjárműforgalomra, ahogy egyes 
nagyvárosi temetők, mivel nincs meg 
hozzá a kiépített úthálózat. Kizárólag a 
temetőben hivatalos munkát végzők illet-
ve a mozgáskorlátozottak hajthatnak be 
autóval.

• Kutyát behozni tilos, a szabály nem vonat-
kozik a vakvezető kutyákra. 

• Fákat, cserjéket ültetni kizárólag akkor 
szabad, ha előtte egyeztetik a temető 
üzemeltetésével. 

• A sírköves-munkálatok végzésénél szintén 
egyeztetni kell az üzemeltetéssel, hiszen 
ők tudják megmondani, hogy az adott sír-
helyre mekkora sírkő fér el. A sírok szigo-
rú rendben kell, hogy álljanak, másképp 
egy idő után nem lehetne elférni köztük.

• A temető üzemeltetése fokozottan kéri a 
temetőbe látogatókat és az azon keresz-
tül közlekedőket, hogy a temetések ide-
je alatt sem kerékpárral, sem gyalogo-
san ne haladjanak keresztül a gyászoló 
tömegen. A ravatalozó mellett napi szin-
ten előfordul a probléma. Érdemes várni 
egy kicsit vagy kerülőúton menni, ezzel is 
megtisztelve a gyászolókat a búcsúztatás 
ideje alatt.

• Amiatt, hogy a temető hátsó része is nyit-
va áll, sokan mindössze áthaladnak a te-
metőn. Rövidebb így az út, ám rendsze-
ressé vált, hogy megpakolt szatyrokkal, 
gördeszkával vagy motorral is keresz-
tül hajtanak rajta. Az ilyen típusú átha-
ladás nem tilos, ám az üzemeltetés kéri, 
hogy legalább akkor kerüljék el ezt, ami-
kor gyászmenet közeledik. 

• Illetlen öltözetben lehetőleg ne látogassák 
a temetőt.

• A Kertekalja utca felől található a kijelölt 
parkoló, amennyiben van rá mód, ezt a 
parkolót használják a temetőbe látogatók 
és ne a sírok közé vagy a díszparkba áll-
janak be.

• Járda és pad létesítésével kapcsolat-
ban is szükséges egyeztetni a szom-
szédos sírhelyek tulajdonosaival, illetve 

mindenképp keressék meg az üzemelte-
tést, ők tudnak segíteni abban, hogy a jár-
da magassága mekkora legyen. Például 
hóesésben, ha nem látszik, hogy egy pad-
ka valahol magasabb, elbotolhat az, aki a 
koporsót viszi, de az idős embereknek is 
balesetveszélyes. 

• Jó tudni: amikor valaki „megvásárolja” a 
sírhelyet, az országos jogszabály szerint 
a sírhely nem válik a tulajdonává, mind-
össze bérli majd a területet. A felépít-
mény, a sírkő azonban az ő tulajdona, így, 
ha lemond a bérlésről, a sírkövet el kell 
szállíttatni.

• A sírhely területe fix: nem tehető mellé 
önkényesen bizonyos méretnél nagyobb 
díszkő vagy pad. Sok esetben tapasz-
talható az, hogy a virágot kiszállító vagy 
a halottszállító autó nem fér el a lerakott 
kövektől.

• A sírhely gondozása mindig a sír felett ren-
delkező feladata. 

• Megépültek hátul a tárolók, az üzemeltető 
kéri, hogy a gazokat tisztítsák meg a föld-
től, mert, ha azzal együtt dobják a kukák-
ba, nehéz üríteni a tárolókat. Érdemes a 
műanyag konténereket csak a szálas vi-
rágra és papírhulladékra használni.

• Az üzemeltetés kérése: tiszteljük meg egy-
mást azzal, hogy ápoljuk a sírt, hiszen a 
szomszéd sír tulajdonosának többlet-
munkát jelent az elhanyagolt sírok között 
ápolni a sajátjukat. Több olyan panasz 
érkezik, hogy az idős emberek több sírt 
kénytelenek egyszerre rendbe tenni.

• Ha valaki tudja, hogy már nem fogja tudni 
gondozni a sírt, inkább jelezze az üzemel-
tetés felé és mondja le a bérletet, hiszen 
az elhanyagolt, rossz állapotban lévő sí-
rok balesetveszélyesek lehetnek és az 
összképet is rontják. Azonban az üzemel-
tetés egészen addig nem nyúlhat ezek-
hez, amíg érvényes a bérlet. Mindössze 
egy lemondó nyilatkozatot kell kitölteni, 
így több helyet fel lehetne szabadítani és 
újra kiadni őket.

• Gyakran az áll a háttérben, hogy elköltöz-
tek vagy elhaláloztak a rokonok, akik a sírt 
ápolták. Az üzemeltetés kéri, hogy min-
denki figyeljen a mellette lévő sírokra és 
minden esetben jelezzék az üzemeltetés-
nek, ha elhanyagolt sírt látnak.

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

Érd: 06-70/779-4447

Akár kÉpzÉssel!
targoncavezetőt 
keresünk 3 műszakos 8 órás 

munkarendbe Gyálra. 
A targoncavezetői jogosítvány 

megszerzése után, amit 
finanszírozunk, 1 éves hűség 
esetén az átlag bruttó bérek: 

442 000 – 467 000 Ft. 
Ingyenes céges buszok: 

Budapest, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Nyáregyháza, Monor, Csévharaszt, Sülysáp, 
Pilis, Dánszentmiklós, Káva, Pánd, Gomba, 

Úri, Mende, Maglód, Üllő, Vecsés. 

Családi és társasházak  
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés,  

ereszdeszka-mázolás. 
Állványozással is.

Külső homlokzatfelújítás, 
tetőszigetelés.

Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőség, garancia!

Kiss István: 06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com

2022. február | Üllői Hírmondó
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ÖSSZEFOGLALÓ AZ EBOLTÁSI AKCIÓRÓL

E lőző számunkban Szabó Ágnes hatósági irodavezető 
számolt be a részletekről: a keret nagyjából 70 állat ellá-
tását biztosította, év végéig ennek körülbelül a fele: 30-

40 eb gazdája jelentkezett. Ez volt az első ilyen megmozdulás 
a településen, időből is viszonylag kevés állt rendelkezésre év 
végén, illetve az ünnepek is nehezítették a megvalósítást. Ám 
Ágnes szerint ennek ellenére nagyon is szükséges ilyen és 
ehhez hasonló akciókat szervezni, hiszen még mindig bőven 
vannak olyanok, akik nem foglalkoznak felelős gazda módjára 
az állataikkal, még  annak ellenére sem, hogy most ingyene-
sen megkaphatták volna az ellátást. 

Legendi Judit, a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egye-
sület elnöke szerint sokan félreértették az akciót: a cél első-
sorban nem az ingyen oltás volt, hanem az, hogy ne maradjon 
a településen jelöletlen, követhetetlen kutya. – A tavaly meg-
kezdett ebösszeírást várhatóan nyáron vagy legkésőbb ősszel 
befejezi az önkormányzat, és azt követően az ingyenes segít-
ség ellenére, ha még mindig találnak ellátatlan kutyát, akkor 
az már bírságot vonhat maga után. A mostani akció keretein 
belül nagyon sok idős állatot hoztak be, a legidősebb kutya, 
akivel bejelentkeztek, már 13 éves volt, ami azt jelenti, hogy 
maximum kölyökoltást kaphatott utoljára. Számos középkorú 
kutyával is érkeztek – mondta el.

Judit a Zöld Zebra Egyesület nevében megpályázott egy 
lehetőséget az önkormányzatnál macskaivartalanításra, elő-
reláthatólag tavasz végére derül majd ki, hogy sikerül-e meg-
kapni a támogatást a programhoz. Üllőn rendszeresen hatal-
mas macskakolóniákat kényszerül felszámolni az egyesület, 
ez alapján úgy látják, nagyon nagy szükség lenne egy ingye-
nes vagy minimális összegű ivartalanítási lehetőségre.

Az állatorvosok meglátásai
Dr. Seregi Tamás állatorvos tette a javaslatot az eboltási ak-
cióra, ő maga csaknem teljesen kitöltötte a kvótát, és pozitív 
benyomások érték az akció során. – Alapvetően nem hittem, 
hogy ennyi igény lesz erre a lehetőségre, de szerencsére volt. 
Úgy látom, sikeres volt a program és az önkormányzat is pozi-
tívan állt hozzá, így több embert tudtunk megszólítani és segí-
teni tudtunk nekik. Kölcsönösen jól működött a közös munka.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Üllő Város Önkormányzata a környezetvédelmi bizottság 
kezdeményezésére és saját bizottsági kerete terhére év végi eboltási akciót hirdetett: a kutyák ingyenes 
mikrochippel való egyedi megjelölésére és a veszettség elleni oltására a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő 
Egyesületnél lehetett jelentkezni. A kezdeményezés sikerességét a helyi állatorvosok is véleményezték.

Dr. Rudó József kerületi főállatorvos már nem ennyire 
derűlátó: szerinte az érdeklődési kedv sem volt elegendő, 
véleménye szerint pedig a kötelező feladatok támogatása 
helyett az ivartalanításra kellene nagyobb hangsúlyt fektet-
ni és akciókat biztosítani. – Arra számítottam, hogy komp-
lett sorban állás lesz, ehhez képest azonban határidőre, 
december 31-ig viszonylag csekély volt az érdeklődés, ezért 
idén tavaszra át is toltuk az akció határidejét. Nem volt elég 
az akarat és a felbuzdulás, ráadásul negatív visszhangja is 
volt a kezdeményezésnek: többen azt kifogásolták, hogy 
megjutalmazzuk azokat, akik év közben nem tesznek ele-
get a kötelezettségeiknek, azokat pedig nem ismerjük el, 
akik jogkövető módon a kutyájukért önmaguktól is mindent 
megtesznek.

A legfontosabb az ivartalanítás lenne
A kerületi főállatorvost arról is kérdeztük, hogyan tudná ér-
tékelni a település állattartási állapotát és az ivartalanítási 
kedvet. Véleménye szerint főleg a macskáknál aggasztó a 
túlszaporodás. – A macska nem olyan, mint a kutya, hogyha 
elköltözöm, akkor beteszem a csomagtartóba és elviszem. A 
macska a házhoz, az életteréhez, a kedvenc verebész diófájá-
hoz kötődik, ha elköltözik a tulajdonos, nagy részüket hátra-
hagyják. Egy egyházas élettérben akár 4-5 nőstény macska 
is elél, negyedévente jönnek elő a három-négy kismacskás 
almokkal, akiket aztán elütnek, széttépi őket egy kutya, vagy 
hathónaposan ők is ivaréretté válnak, majd nyolchónaposan 
megellenek. Ez semmiféle szempontból nem optimális, min-
denképp véget kellene vetni a folyamatnak. Azt hiszem, le-
vonhatjuk a következtetést, hogy a jövőben elsősorban nem 
pusztán az oltásra és a mikrochipezésre kellene a támoga-
tás hangsúlyát fektetni, hanem sokkal inkább a nem kívánt 
szaporulatokra. Ez olyan mint az autóvezetés: az oltás és a 
chipezés kötelező, pont úgy, mint az olajcsere, ami nélkül 
nem járhatunk az autónkkal. Aki nem áldoz az oltásra és a 
chipezésre, az inkább ne tartson kutyát!

Az eboltási akcióra a keret összegéig, de legkésőbb áp-
rilis 30-ig lehet jelentkezni az alábbi elérhetőségeken: +36-
30/447-6492 (Legendi Judit), e-mail: jutka@zoldzebra.hu

Facebook: Mézdiszkont   •   www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól. 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás, 
kamillás, rozmaringos, zsályás, köményes, 

bazsalikomos és ánizsos.

termelői 
mézdiszKont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
Nyitva: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK
mminden 

gyógynövégyógynövé-
nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

Pályázatírás  •  Pályázatfigyelés

Otthonfelújítási támogatás,  
lakossági napelemes, eszközbeszerzési,  
mezőgazdasági és vállalati pályázatok 

teljes körű ügyintézése.
Civil szervezetek pályázatírását is vállaljuk. 

Díjmentes igényfelmérés és tanácsadás.
Tel.: +36-20/223-5243,  +36-20/550-3109
Email: info@pulsation.hu
Web: www.pulzuspalyazatiras.hu

A nyertes pályázatok szakértője

VÉRT AD ÉS FUT AZ ÜLLŐ!
Az Országos Vérellátó Szolgálat már-
cius 2-án ismét véradást szervez Üllőn, 
kérjük lakosainkat, hogy amennyiben 
egészségi állapotuk engedi, adjanak 
vért, amellyel másokon segíteni tud-
nak.

A Fut az Üllő verseny szervezője, 
Tóth Gábor településünkön már koráb-
ban több segítő kezdeményezésben 
vett részt, ezúttal az Üllőn élő sportoló-
kat, futókat hívja segítségre a véradás 
kapcsán.

2022. március 2-án minden részt-
vevőnek, aki 13–18 óráig a Kiss Sándor 
Művelődési Házban vért ad, egy nem 
átruházható ingyenes nevezést biz-
tosít a Fut az Üllő 2022 versenyre. Az 

idei Fut az Üllő eseményre 2022. május 
1-én, a korábbi évhez hasonlóan Üllő 
város központjában kerül sor, amely 
idén egy igazi közösségi esemény lesz, 
számos kiegészítő sportos és szóra-
koztató elemmel.

Üllő Város Önkormányzata és a Fut 
az Üllő csapata nevében kérjük kedves 
sportos lakosainkat, sportklubokat, 

egyéni sportolókat, hogy egészséges 
vérükkel segítsenek másoknak.

Véradás időpontja: 2022. március 2. 
13–18.

Helyszín: 2225 Üllő, Kiss Sándor 
Művelődési Ház, Gyömrői út 24.

Szaladjunk be egy véradásra és se-
gítsünk közösen!

Üllő Város Önkormányzata

Helyszín: 
Kiss Sándor Művelődési ház

(2225 Üllő, Gyömrői út 24)
 

A részvétel ingyenes!
-szabad játék

-kötetlen beszélgetések

BABA-MAMA
KLUB

Szeretettel várunk minden
Kismamát, Édesanyát és

Kisgyermeket, baba mama
klubjainkra péntekenként,

10:00-11:30-ig.
 

Üllői

További információ: 
Facebook csoportunkban, Üllői 

baba mama klub néven 
Szervező:

Bencsik Brigitta
30/6046183
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Közösség

„A FARSANGI NAPOKBAN LEGYÜNK MI IS VÍGABBAN…”
Január 6-án, vagyis vízkereszt napján 
fejeződött be a karácsonyi ünnepkör és 
ezzel kezdetét vette a farsangi időszak. 
Bár a járvány jelenlegi állása erősen kor-
látozza a korábbi farsangi bálok, karne-
válok és rendezvények megtartását és 
módját, azonban otthon is hasonlóan vi-
dáman és jókedvűen tölthetjük el ezt az 
időszakot. A farsangi időszak lényege a 
nevetés, a színek, az ünneplés és a tél 
elűzése. Kezdetét január 6-tól, azaz víz-
kereszttől számítjuk és egészen hamva-
zószerdáig tart, amit ezután a nagyböjt 
követ. Eredetét tekintve a farsang egy 
hangos, zajos, nevetéssel teli időszak, 
amit ősi babonák és hiedelmek hívtak 
életre. A középkori hiedelmek szerint a 
tél utolsó napjaiban a nappalok rövidü-
lésével a Nap is gyengül, ennek hatására 
pedig a gonosz szellemek életre kelnek, 

ezeket pedig vigadalommal, beöltözés-
sel és boszorkánybábu-égetéssel akar-
ták elűzni. 

A jelenlegi járványhelyzet miatt idén 
ugyan több helyen nem, vagy csak na-
gyon korlátozottan, zárt körűen ren-
dezik meg a farsangi rendezvényeket, 
de jellegzetes ételét, a fánkot otthon is 
elkészíthetjük. Kékedy Ibolya, az Üllői 
Mecénás Művészeti Klub vezetője meg-
osztotta velünk elronthatatlan farsangi 
fánk receptjét, amit még a dédnagyma-
májától örökölt.

Hozzávalók: 
1 kg finom liszt, 5 dkg élesztő, 1 csipet 
só, 2 db tojás, 2 evőkanál cukor, 8 dl tej,  
2 evőkanál rum, olaj a kisütéshez, por-
cukor a tetejére és baracklekvár.

Elkészítés: 1 dl langyos tejbe mor-
zsolom az élesztőt, hozzáteszem a 

cukrot a csipet sót és hagyom, hogy fel-
fusson. Közben a lisztet egy nagy tálba 
teszem, és ha felfutott az élesztő, hoz-
záöntöm, majd beleütöm a két egész 
tojást, még körülbelül 5 dl langyos tejet 
és a két kanál rumot. Fakanállal addig 
dolgozom, amíg a tészta fényes, hólya-
gos nem lesz és elválik az edény falától. 
Kicsit meglisztezzük a tetejét és hagy-
juk, hogy duplájára keljen. Ha megkelt, 
akkor egy lisztezett deszkára borítjuk 
és körülbelül 2 cm vastagságúra nyújt-
juk. Lisztezett szaggatóval kiszaggat-
juk, majd letakarva újra megkelesztjük. 
Fontos, hogy a huzatos helyet nem sze-
reti a tészta!

Közben feltesszük melegedni az 
olajat, ha megkeltek a fánkjaink, akkor 
elkezdhetjük őket fedő alatt sütni. Fej-
jel lefelé kezdjük a sütést, mindig az az 
oldala kerüljön először felülre sütés-
kor, ami addig a deszkán volt. Lefedve 
kb. két percig sütjük, majd megfordít-
juk őket és a másik oldalukat már fedő 
nélkül süssük tovább újabb két percig. 
Papírtörlővel kibélelt tálra szedjük, por-
cukorral, lekvárral tálaljuk. Jó étvágyat 
hozzájuk!

Az üllői Jégkristály Jégpályán far-
sangi maszkabált tartottak február 
5-én, amelyre sok család érkezett, lát-
ványos farsangi forgataggá vált a jég-
pálya, nagyon jó hangulatban telt a mu-
latság. Antal Fanni

Üllői Hírmondó | 2022. február

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat 
keresünk meglévő  
készpénzes ügyfeleink részére 
a dél-Pest megyei és Budapesten,  
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.
Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, 
forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181
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Sport

ÉVÉRTÉKELŐ AZ ÜLLŐI KÉZILABDÁBAN

– Hogyan értékelné az elmúlt évet?
– Üllő a kézilabda szempontjából egy kisváros, 

pont ezért komoly szakmai sikerként kell elkönyvel-
ni a csapat- és létszámbővülést. Továbbra is komoly 
feladatunknak tekintjük a szoros kapcsolatépítést az 
általános iskolákkal, civil szervezetekkel. Törekszünk 
rá, hogy az utánpótlás hosszú távon biztosított legyen. 
Mára meghaladja a 100 főt az üllői utánpótláskorú iga-
zolt játékosaink száma. Ezen felül fiatalabbak többen 
járnak még edzésre, őket jelenleg nem tudjuk verse-
nyeztetni, de jelenlétükkel hozzájárulnak a sikeres 
edzésmunkához, önmaguk és az egyesületünk fejlő-
déséhez.

– A vártnak megfelelően alakultak az eredmények? 
– A felnőtt NBII-es mezőny nagyon kiegyenlített, a 

9. helyen várjuk a folytatást. A fiúkat jobb helyre vár-
tuk, de a tavaszi szezon még előttünk áll, semmi sincs 
elveszve, továbbra is célunk az első öt között végez-
ni. A megyei felnőttcsapatunkban még erősebben volt 
érezhető a covid hatása, sokszor kis létszámmal vol-
tunk kénytelenek kiállni. Jelenleg itt azt valljuk,  hogy  „az 
utolsókból lesznek az elsők.” Az ifistáink nagy büszkesé-
günkre pontveszteség nélkül vezetik az NBII-es bajnoksá-
got, serdülőink és az U13-as csapatunk a közép mezőnyben, 
az U15-ös fiaink pedig szintén kiváló munkával, veretlenül 
kerültek a rájátszás felsőházába. A lányoknál serdülő és 
U15-ben is a játék öröme, a stabilitás volt a cél, abszolút 
nem volt eredménykényszer.

– Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni a tavalyi évben?
– A pandémiás helyzet a mi életünket is megnehezíti, a 

jövőben még szigorúbb szabályoknak kell megfelelnünk. 
Az állandó vizsgálatok és tesztelések jelentősen megnö-
velték a költségeinket, a szülők hathatós anyagi segítsége 
ellenére is. A növekvő csapat- és taglétszám miatt nehezen 
összeegyeztethető, hogy minden gyermek és játékos kellő 
edzésidőt tölthessen a csarnokban, sajnos kevés a szabad 
csarnok kapacitása. Hálásak vagyunk az önkormányzat és 
a csarnokvezetés segítőkész hozzáállásért, továbbra is bí-
zunk a maximális együttműködésben.

– Az egyesület életében is voltak változások?
– Tisztmegújító közgyűlésünkön egyöntetű szavazással 

továbbra is bizalmat kaptam az elnöki tisztségre. Házler Ká-
roly, volt alelnökünk a helyi labdarúgásban vállalt szerepe  
miatt leköszönt a tisztségéről. Az elnökség egyéb válto-
zás nélkül, három fővel folytatja a munkáját. Az Üllői Városi 
Kézilabda Sport Klub Sportegyesület név hosszúsága és a 
bejegyzett rövidített név hiánya miatt az egyesület nevében 
történt változás, a név Üllői Kézilabda Sportegyesületre mó-
dosult, Üllői KSE rövidítéssel. Közhasznú egyesületként a 
jövő évtől jogosultak leszünk 1%-os szja-támogatásra, eh-
hez a nevünkben szerepelnie kell a „sportegyesület” kifeje-
zésnek. Fontos kiemelni, hogy szakedzői stábunk is bővült. 
A felnőtt csapatunk vezetőedzője mellett már négy utánpót-
lás-nevelővel készülnek a csapataink.

Horváth Tamás, az Üllői Kézilabda Sportegyesület elnöke sikeresnek értékelte a  2021-es évben 
végzett munkát. Az ifjúsági csapatok mellett már U13, U15 és serdülőcsapatokat is tudtak 
nevezni az utánpótlás fiú kategóriájában, valamint a lányoknál is el tudtak indulni a serdülők 
mellett U15-ben is. Kimondható, hogy országos versenyeztetés zajlik az üllői utánpótlásban.  

– Mióta játsszák a kézilabdát Üllőn?
– Hallomásból tudjuk, hogy 60-as, 70-es években már 

volt itt kézilabda. Az újkori, általunk jegyzett időszak 14 évre 
tekint vissza. Anno sokan üdvözölték a kézilabdaélet újra-
szervezését Barta István korábbi elnök vezetésével. Én ak-
kor játékosként szerepeltem a megyei felnőttcsapatunkban. 
Elnökként most kezdtem a második ciklusom, 4-5 éve va-
gyok az egyesület elnöke. Kisebb átszervezésekkel folytat-
tuk a korábban megkezdett munkát. A kezdeti egy csapat 
mostanra 8 nevezett korosztályos csapatra bővült. A kézi-
labdasport szellemisége komoly összetartó erő, megfelelő 
nevelési eszköz, motiváló varázslat és egy nagy szerető és 
összetartó család.
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TISZTA KABARÉ
avagy a Rádiókabaré legszebb gyöngyszemei
A Pesti Művész Színház társulatának 
négy közismert és népszerű művé-
sze: Nyertes Zsuzsa, Tunyogi Bernadett, 
Gyurity István és Bodrogi Attila, akik 
a Vidám Színpadon és a budapesti 
Operettszínházban vígjátékok főszere-
peit játszották el, most Kövesdi Miklós, 

a Rádiókabaré és 
számtalan más tele-
víziós kabaré szerző-
jének és fellépőjének 
legsikeresebb jele-
neteiből válogattak 
Tiszta kabaré című 
összeállításukban. 

A kacagtató jeleneteket maga a szer-
ző, Kövesdi Miklós köti össze konferan-
sziéival, míg a színészek a Rádiókabaré 
sok évtizedes tradícióit követve úgy ad-
ják elő az írásokat, ahogy azt az elhang-
zásukkor a helyi közönség láthatta és 
hallhatta. 

Az ötfős társulat azt tűzte ki céljául, 
hogy a minőségi humort az ország mi-
nél több pontjára eljuttassa, görbe tük-
röt állítva a jelennek és a közelmúltnak. 
A celebvilág és a kisemberek életének 
furcsaságait mutatja be Kövesdi Miklós 

a szellemes párbeszédekkel, melyek az 
igazi pesti kabarét idézik meg az idő-
sebbek és a fiatalabbak számára is.

Az előadás 2022. március 14-én, 18 
órakor kezdődik az üllői Kiss Sándor 
Művelődési Házban.

Az előadás a Köszönjük Magyaror-
szág! program keretében valósul meg, 
a belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálni 06-29/321-933 tele-
fonszámon, vagy személyesen a műve-
lődési házban lehet. Szeretettel várjuk 
önt is!

SZÍVES KÖNYVAJÁNLÓK VALENTIN-NAPRA
A legenda szerint a februári Valentin-nap, Szent Valentin (ma-
gyarul: Bálint) nevéhez kötődik, aki a jegyesek, szerelmesek 
védőszentje. Egy róla szóló történet szerint II. Claudius ural-
kodása idején úgy vélte, hogy a nőtlen férfiakból jobb katonák 
válnak, mint azokból, akiknek családjuk, feleségük van, ezért 
megtiltotta a fiatal férfiaknak a nősülést. Valentin azonban 
nem értett ezzel egyet, ezért titokban összeeskette a szerel-
meseket, még a katonákat is. A friss házasokat a saját kert-
jéből szedett virágokkal ajándékozta meg. Amikor II. Claudius 
rájött az árulásra, bebörtönözte a papot, aki összebarátkozott 
a börtönőrével és a hite erejével, imáival visszaadta a börtön-
őr vak lányának a látását. Kivégzése előtt üzenetet küldött a 
lánynak, amelyet így írt alá: „A te Valentinod.” Ez a Bálint-napi 
üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata.

A könyvtár üzenetei február elején szívekbe zárt könyv-
ajánlók formájában jelentek meg, ablakaink díszeként. 

Kölcsönözhető könyveinkből válogattunk, a szerelem, a ro-
mantika és a barátság témakörében. Figyeljünk oda egymás-
ra, köszöntsük barátainkat, szeretteinket ezen a napon is! 

Új időpontban
Februártól új időpontban jelentkezik Irodalmi teázónk, ezentúl 
délután várjuk az irodalom kedvelőit egy csésze teára, jó han-
gulatú beszélgetésre. Könyvújdonságainkból, aktualitásokból 
való válogatásban Topor István irodalmár lesz segítségünkre, 
akivel február 22-én, 16.30-kor a farsang témakörét járhatjuk 
körül gondolatban. A résztvevőknek a tea mellé, finom csörö-
gefánkot is kínálunk majd! Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Márciusi előzetes
Március 1-jén 16.30-kor ismét Diadélután. Tavaszköszöntő 
versekkel, mesékkel várjuk a legkisebbeket és szüleiket a 
könyvtárba!

Indul a könyvtári kiállításszezon! Március 18-án, 16 órakor 
nyílik a könyvtár Merczel Erzsébet kiállítótermében a Civil Ér-
ték Egyesület Szeretetgombóc klubjának alkotásaiból össze-
állított kiállításunk, amelyet az Üllői Mecénás Művészeti Klub-
bal közösen szervezünk. Részletek hamarosan! VHK
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HÉT ÉVE INDULT A MA MÁR TELTHÁZAS 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓKAT TARTÓ GERART FESTŐ STÚDIÓ
2015 tavaszán nyitotta meg kapuit a 
GerArt festőstúdió, ami teljesen kezdő 
és haladó művészeknek ad néhány órás 
kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget. 
Minden évben megrendezik kiállításukat 
a Városházán, az idei Mutációk nevet vi-
selő kiállításuk január 28-án nyílt meg 
olyan sok érdeklődővel, hogy idén már 
teltházas lett a rendezvény. 

A festészetnek számos jótékony 
hatása ismert, többek között javítja a 
koncentrációt és a memóriát, növe-
li a kreativitást, kifinomultabb moto-
rikus képességet alakít ki, csökkenti 
a stresszt és kitartóvá tesz. Gera Béla 
Miklós festőművész 2015 óta tart fes-
tőszakkört, régebben kisebb helyen, ki-
sebb létszámmal, majd a szakkör első 
évfordulójára már nyolc fővel büszkél-
kedtek első kiállításmegnyitójukon, ami 
ebből adódóan a „8-ak” nevet kapta. 
Nem sokkal ezután átköltöztek a Kiss 
Sándor Művelődési Házba és azóta is 
ott tartják heti kétszer három órában a 
festést, már jóval nagyobb létszámmal. 
Időközben a kis termet fel is újították, új 
bútorokat, világítást és tiszta, újrafestett 
falakat kapott, amiben így már minden 
adott ahhoz, hogy gyönyörű, kreatív 
képek készülhessenek. A szakkörön 
rengeteg technikát használnak, így a 
festésen kívül pasztellkrétával, szén-
nel, ceruzával is lehet dolgozni, de néha 
még egy különleges japán technikát, a 
suminagashit is szokták használni, ami, 
ahogy Béla fogalmaz, „a festésben a fel-
hőnézegetés”. 

A már elkészült képeiket minden év-
ben egy kiállítás keretében mutatják be 
az érdeklődőknek, amit rendszerint a 
Városházán rendeznek meg. Ezek min-
dig egy téma vagy feladat köré össz-
pontosulnak, amire az alkotók általában 
egy-egy képpel készülnek és emellé né-
hány évközben elkészült művet is kiállí-
tanak. Az idei kiállításuk a Mutációk cí-
met kapta, melyet január 28-án nyitottak 
meg teltházzal. Ezen a kiállításon már 
részt vettek a vecsési szakkörösök is, 
akikkel Béla tavaly ősszel kezdett együtt 
dolgozni. Jelenleg Üllőn minden héten 
szerda és péntek délutánonként, Vecsé-
sen pedig kéthetente csütörtökönként 
tart festőszakkört, nem csak haladók-
nak, de egészen kezdő, csupán feste-
getni, kikapcsolódni vágyó kicsiknek és 
nagyoknak is egyaránt. Céljaik között 
természetesen sok szép kép, ennél is 
több nyugodt, kreatív szakkör, kiállítás 
és az alkotótáboruk újra megrendezése 
is szerepel, amit bár a koronavírus előtt 
csak egyszer tudtak megszervezni, de 
remélik, hogy hamarosan újra eljuthat-
nak közösen Zebegénybe.   Antal Fanni

ALKOSSUNK EGYÜTT 
A MŰVBEN!
A RÉVA Világa név remélem már 
neked is ismerősen cseng.

Ott voltunk a piacon és az ad-
venti vásárokon decemberben, 
karácsonyi díszeinkkel. 

Fő tevékenységünk a bútorfes-
tés. Régi, mások által már kido-
básra ítélt bútorokat újítunk fel, 
hogy más otthonában új esélyt 
kapjanak. Ha meguntad a bú-
torod színét, de nem szeretnél 
újat venni, akkor keress minket a 
Facebookon bizalommal, RÉVA 
Világa – akkor és most kreatív új-
rahasznosítás. 

A Kiss Sándor Művelődési 
Házban folyamatosan, az évsza-
kokhoz, ünnepkörökhöz kötődő 
workshopokat tartunk.

Tavaszi témáink, illetve idő-
pontjaink a következők:
• Február 05. 16 órától 18 óráig: 

Decoupage és transfer technika
• Március 05. 16 órától 18 óráig: 

Tündérkert
• Április 02. Húsvéti dekoráció
• Április 23. Anyák napi meglepe-

tés
A képek illusztrációk, eltérés 

lehetséges, pontos részletekért 
kövessétek Facebook-oldalunkat 
és GYERTEK minél többen!

A művelődési ház nyitvatar-
tása: kedd 10-19, szerda 14-18, 
csüt. 10-19, péntek: 9-17 óráig. 
Hétfő és vasárnap szünnap. Nyári 
időszakban 1 hónapot zárva tart.

Kultúra



Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Legyen 
Korando  

 TULAJDOnOS!

A képen látható autó 
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 6,99% THM: Az akciós finanszírozás 2022. jan. 17-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 6,68%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, 
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft–6 000 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 599 000 Ft, futamidő: 60 hónap, 
THM: 6,99%, kamat összege: 549 598 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 549 598 Ft, havidíj: 59 160 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek 
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 

unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong  
Korando Style +  felszereltségű crossover.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 6,99% THM-től, fix kamatozással! 

CO

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 6,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–60 hónap
•  Minimum önerő: 35%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 599 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Openhouse Ingatlaniroda  
Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252

Monor-Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100.  Tel.: +36-20/368-2929

www. www. www. www. www. szazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. hu

Üllő, Pesti út 100.

Nyitva: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 

Telefon: 06-20/548-4317 
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00


