Városi kitüntetések
A hagyományokhoz hűen
idén is augusztus 20-án adták
át a városi kitüntetéseket. A
katolikus templomban megtartott ünnepségen négyen
vehettek át az elismerést:
ketten Üllő Város Szolgálatáért díjat, egy-egy fő pedig
a város kiváló sportolója és
a sport támogatásáért járó
díjban részesült.
Részletek a 3. oldalon
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Biztonsági
kamerák
a Cigriben

11

oldal

Jótékonysági
koncert a
templomban

Átadták az új
játszóteret

Modern játszótérrel gazdagodott a város a kisgyerekes
családok örömére. A Sportliget lakóparkban augusztus végén adták át a korszerű létesítményt, amely megépítését a
Hungarocontrol Zrt. támogatta. Az átadóünnepség után a
gyerekek boldogan vették birtokba a játékokat.
Részletek az 5. oldalon
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Ajánló

Hangverseny

a zene világnapja
alkalmából
Minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk koncertünkre

október 1-jén

az Üllői Kulturális
Központba!
Kezdés 17 órakor

Harmónia Zenei AMI

Üllői

Üllői

3

Önkormányzat

Üllő példaképeit jutalmazták
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a római katolikus templomban megrendezett
díjátadón került sor az Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete által alapított
elismerő díjak átadására. Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, a kitüntető díjakat Kissné Szabó Katalin polgármester adta át.
többek között azért is, mert nyitott az egyének gondjaira, szükség esetén támogatást nyújt
számukra.
Az Üllő Kiváló Sportolója díjat idén Soós László, a MESE Mindenki Egyért Sportegyesület elnöke kapta. Hét éve foglalkozik
íjászattal, feleségével, Soós-Horváth Diánával – aki egyben az
edzője is –, jótékonysági íjászversenyeket szerveznek, valamint a versenyíjászatot népszerűsítik és adják át tudásukat
a sport iránt érdeklődőknek.
Kovács Jánosnak, Nagy Ervinnek, Gyarmati Miklósnak és Soós Rengeteg éremmel és kupával,
Lászlónak Kissné Szabó Katalin polgármester (középen) adta többek között országos és Euát a városi elismeréseket
rópa-bajnokságon szerzett dobogós helyezéssel büszkélkedhet. Soós László többszörös
országos bajnoki címmel, valamint egy Európa-bajnokságon
szerzett 5. helyezéssel gazdagította Üllő hírnevét.
A Sport Támogatásáért alapított elismerésben Kovács János,
volt országos bajnok, válogatott
birkózó részesült. Aktív sportpályája végén tanárként és sportiskola-igazgatóként dolgozott tovább, majd a birkózó szakedzői
főiskola elvégzése után Székelyudvarhelyen alapított birkózó
szakosztályt. Világhírű sportoKovács Kornél plébános és Dr. Kun Mária református lelkész lók kerültek ki a keze alól különszentelte meg az új kenyeret
böző országok válogatottjaiba.
Később, mint ismert válogatott edző a Budapesti Vasashoz
majd a Ferencvároshoz került.
Kovács János fektette le városunkban a birkózás alapjait, az
Üllői birkózó szakosztályt 1998ban alapította az önkormányzat
és az iskola támogatásával. A továbbiakban a helyi Ü.D.S.E keretébe került át, ahonnan szakmai
és emberi támogatásával hírneves birkózók kerültek ki. Több
mint 20 évig volt birkózóedző
Üllőn. A két évtized alatt több
száz gyermekkel foglalkozott
végtelen türelemmel és szakérPéter Lászlóné felszeli a kenyeret
telemmel.
ÜH info
Fotók: Varga Norbert

Ü

llő Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntése alapján idén
négyen vehették át a városi kitüntetéseket.
Üllő Város Szolgálatáért díjban részesült Gyarmati Miklós, a
Ruhaipari Természetjáró Egyesület vezetője. Gyarmati Miklós születése óta, 82 éve Üllőn él. Munkahelyén, a FÉKON
férfi ruhagyárban túravezetőként szervezte és vezette az egy
vagy többnapos munkatársi kirándulásokat az ország számos
pontjára. A vállalatnak sok üllői dolgozója volt, így több üllői
munkatárs is csatlakozott a természetjáró szakosztályhoz, ami
később egyesületi formában
folytatta tevékenységét, immár
Gyarmati Miklós elnökségével.
Az egyesület fő feladata a nagy
hagyományokkal rendelkező
magyar természetbarát múltnak, a honismeretnek, a nemzeti és helyi kultúrának az ápolása, megismerése. Gyarmati
Miklós rendszeresen szervezett
túraprogramokat szűkebb pátriájának, Üllő és a környező települések nevezetességeinek és
a környék természeti és épített
szépségének felfedezésére.
Szintén Üllő Város Szolgálatáért díjat vehetett át Nagy Ervin, az Üllői Nyugdíjas Egyesület
elnöke és a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus alapítója. Az egyesületet 1998 óta, immár 21 éve
vezeti. Az eltelt több mint két
évtized alatt számos színes és
változatos programot szervezett, melyekkel sok vidám és
boldog percet szerzett a tagságnak. Minden hónapban van
klubdélután, évente kétszer pedig nyugdíjasbál. Rendszeresen
járnak színházba, sok tag rendelkezik operettszínházi bérlettel. Nagy Ervint nem csak jó
szervezőkészsége miatt kedvelik az egyesület tagjai, hanem
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Utcabáli hangulatot teremtett
a Hangária zenekar esti koncertje

Üllői

Martonosiné Orosz Márta (középen) Varázslatos asztalok
üzenete címmel mutatta be asztaldekorációs tárlatát

Színes programokkal
ünnepeltük augusztus 20-át
Ingyenes szűrővizsgálat, kiállításmegnyitó, táncbemutatók, kirakodóvásár, színes
kavalkád, Szandi koncert és tűzijáték várta az érdeklődő közönséget.

A

ugusztus 20-án a felnőtt háziorvosi
rendelőben 9 és 13 óra között ingyenes szűrővizsgálatra várta az üllői lakosságot dr. Tóth Jolán, dr. Halasi Katalin és
dr. Laczkó Magdolna. A szűrővizsgálatok
célja elsősorban a betegségek megelőzésének hangsúlyozása volt, emellett háziorvosaink azok megjelenését várták, akik legalább 1 éve nem voltak szűrővizsgálaton,
akár azért, mert nincs rá idejük, akár azért,
mert nincs panaszuk. Az ingyenes szűrővizsgálat keretében vérnyomás-, vércukor-,
koleszterinszint és testsúlymérésre került
sor, egészségügyi felvilágosítással, tanács-

Köszönjük!
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub ezúton
is szeretné megköszönni mindazok segítségét, támogatását, akik az augusztus 20ai rendezvényen nyugdíjasaink megvendégelésben részt vettek.
Külön köszönet Üllő Város Önkormányzatának, hogy támogatásával minden évben lehetővé teszi nyugdíjasainknak,
hogy ezen az ünnepen jól érezzék magukat. Köszönjük a Fazekas Bt. adományát,
Hajnikának, hogy a szép könyvtár udvarát átadta e rendezvény lebonyolítására és
a csodaszép kiállítással is fokozta az ünnep hangulatát. Nem utolsó sorban pedig
az előkészületekben segédkezők, a sátorállítást, a sörpadok szállítását, majd azok
lebontását végző személyek munkáját is
köszönjük.
N. Kékedy, Mecénás elnök

Délután 14 órától a városközpontban is
megkezdődött az ünneplés, ahol táncbemutatók, kirakodóvásár, színes kavalkád,
játékpark, büfésátrak, kirakodóvásár, íjászat, népi játékok, ünnepi forgatag várta az
érdeklődőket.
Az ünnep keretében a római katolikus
templomban került sor Üllő Város Önkormányzata által alapított díjak átadására,
melyről külön is beszámolunk jelen lapszámunkban.
A színes programlehetőségek között lehetőség nyílt megtekinteni a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület FúvószeneA nap sztárvendége: Szandi
kara előadását, a Hangária zenekar utcabáli
hangulatot idéző koncertjét, a Szent István
adással. Örömteli számunkra, hogy lakosa- éneket, a városi tűzijátékot és idei sztárfelink szép számmal vettek részt ezen az in- lépőnk, Szandi nagy sikerű koncertjét.
gyenes egészségügyi szűrésen.
ÜH info
Nemzeti ünnepünk nyitányaként szintén
ezen a napon Varázslatos asztalok üzenete
címmel nyílt meg Martonosiné Orosz Márta a
rákoskeresztúri Vigyázó Sándor Művelődési Ház nyugalmazott, címzetes igazgatójának asztaldekorációs tárlata. A kiállítást férje, Martonosi György dobművész méltatta,
cimbalmon közreműködött Herencsár Viktória cimbalomművész a Cimbalom Világszövetség elnöke, aki a magyar variációk című
darabjaival elkápráztatta a közönséget.
A jó hangulatú megnyitón az Üllői Mecénás Művészeti Klub Nagyné Kékedy Ibolya
elnök vezetésével látta vendégül a város
meghívott nyugdíjasait és a látogató kö- A Vecsési Hagyományőrző
zönséget.
Zeneegyesület Fúvószenekara

Üllői
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Átadták Üllő legújabb
és legkorszerűbb játszóterét
a Sportliget lakóparkban
Augusztus 30-án birtokba vehették a gyerekek Üllő legújabb és legmodernebb játszóterét a Sportliget lakóparkban,
az Üllői Sporttelepen. Az átadóünnepségen szép számmal jelentek meg a helyi lakosok, az
érdeklődő polgárok és a közélet szereplői, ahol Kissné Szabó
Katalin polgármester mondott
Az utolsó födémszakasz is a
köszöntőt.
helyére került augusztus 13-án
A beruházás, melynek összköltsége meghaladta a 16 mil-

lió forintot, többségében Üllő
Város Önkormányzatának 2019.
évi költségvetésében biztosított saját forrásból, valamint
a HungaroControl Zrt.-től elnyert pályázati forrásból valósult meg.
A Sportliget lakópark új játszótere különálló területen áll,
kerítéssel minden oldalról védett, környezetvédelmi szempontból is a maximális biztonsági körülmények között várja

a kikapcsolódni vágyó gyermekeket, szülőket, nagyszülőket
és minden érdeklődő helyi polgárt.
A helyszínen készült fotók
tanúsága szerint a kisgyermekek az átadóünnepségen azonnal birtokba vették az új játszóeszközöket.
Köszönjük
mindazoknak,
akik eljöttek az új játszótér átadására és osztoztak velünk az
örömünkben!

Jól halad a
Sportliget
lakóparkban
épülő új óvoda
kivitelezése
Üllő Augusztus 13-án, a Sportliget lakóparkban zajló építkezésen a kivitelező sikeresen beemelte az utolsó – ferdesége
miatt szakmailag a legérdekesebb – előregyártott födémszakaszt.
A tetőszerkezet ácsmunkái folyamatban vannak. A kivitelezési munkák – a fotók tanúsága
szerint is – az ütemtervnek megfelelően haladnak.
ÜH info

Kissné Szabó Katalin polgármester
köszöntötte az átadóünnepségen
megjelent érdeklődőket

A gyerekek örömmel
vették birtokba a korszerű
játszóteret

Fotó: Varga Norbert

Elkezdődött az új tanév

Dr. Barna Tibor igazgató
köszöntötte a diákokat

Szeptember 2-án, az Árpád Fejedelem Iskolában is megkezdődött a 2019/2020-as tanév.
Az ünnepélyes tanévnyitóra a
Városi Sportcsarnokban került
sor, ahol dr. Barna Tibor igazgató köszöntötte a diákokat és a
pedagógusokat. Üllő Város Önkormányzatát Fehér Imre alpolgármester képviselte az eseményen.
Valamennyi üllői diáknak és
pedagógusnak örömteli és siAz első osztályosok a nyolc éven át tartó
keres tanévet kívánunk!
ÜH info kalandos „utazás” első napján
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HSZK tanévnyitó állománygyűlés elismerésekkel
A Kiss Sándor Művelődési
Házban augusztus 30-án,
délelőtt került sor a Humán
Szolgáltató Központ tanévnyitó
értekezletére.

A

z Üllő Város Humán Szolgáltató Központ és Nevelési Tanácsadó (HSZK)
szép számmal egybegyűlt munkatársait Kissné Szabó Katalin polgármester
és Szabó Katalin Ildikó igazgató köszöntötte, ezután a tagintézmények vezetői részére átnyújtották a megbízásokat.
Az értekezleten Üllő Város Önkormányzata a megbecsülését és a köszönetét fejezte ki a HSZK (illetve jogelődje) munkavállalói hűségéért mindazoknak, akik idén
az 5 évestől egészen a 30 éves évfordulóig
állnak munkaviszonyban az intézmény kötelékében. A munkavállalók részére a megbecsülés ajándékait a polgármester és az
intézmény vezetője közösen nyújtották át.
Az ünnepélyes pillanatok után Szabó
Katalin Ildikó ismertette az évnyitó állo-

Dr. Gazsi Csabára
emlékeztek
A Humán Szolgáltató Központ egy évvel ezelőtt elhunyt igazgatójára, dr. Gazsi Csabára emlékeztek augusztus 20-án
az intézmény falán elhelyezett emléktábla felavatásán. Az eseményen a néhai intézményvezető gyermekei, Gazsi Gergő
és Gazsi Dávid, valamint Kissné Szabó Katalin polgármester és Szabó Katalin Ildikó igazgató közösen rótták le tiszteletüket.

A HSZK munkatársai
mánygyűlés résztvevőivel a következő időszak feladatait, majd az intézmények vezetőinek beszámolóira került sor.
A kinevezett tagintézmény-vezetők:
Jámbor Barbara (Babarózsa bölcsőde),
Dócsné Bodnár Gizella (Bóbita tagóvoda),
Zentai Erika (Csicsergő tagóvoda), Micsinai
Istvánné (Gyöngyvirág tagóvoda), Akai
Gabriella (Napraforgó tagóvoda), Monostori
Edina (Pitypang tagóvoda).

Elismerésben részesült munkavállalók
5 év szolgálati munkaviszony: Dobrovicz
Fanni bölcsődei kisgyermekgondozó, Nagy
Lilla bölcsődei kisgyermekgondozó, Siklódi
Hajnalka Erika bölcsődei kisgyermekgondozó, Szecseiné Kocsis Valéria bölcsődei
kisgyermekgondozó, Szép Sára bölcsődei
kisgyermekgondozó, Budainé Konyicsák Nikolett szociális segítő, Pap Gyuláné gyógypedagógus, Sturm Edit óvodapedagógus.
10 év szolgálati munkaviszony: Molnár
Krisztina bölcsődei kisgyermekgondozó,
Liebe Sándorné gondozónő, Kisdiné Ali Judit
Marietta családsegítő, Almási Sándor Lászlóné dajka, Kondásné Fülöp Katalin óvodapedagógus, Szalay Péterné óvodapedagógus.
15 év szolgálati munkaviszony: Gér
Györgyné takarítónő.
20 év szolgálati munkaviszony: Ádám
Bernadett óvodapedagógus.
25 év szolgálati munkaviszony: Szőnyiné
Vasadi Klára óvodapedagógus, Varga Gabriella óvodapedagógus.

Szabó Katalin Ildikó, a Humán
Szolgáltató Központ igazgatója
30 év szolgálati munkaviszony: Bálintné
Majoros Julianna óvodapedagógus.
Minden kinevezett tagintézmény-vezetőnek és elismerésben részesült HSZK
munkatársnak szívből gratulálunk! A Humán Szolgáltató Központ valamennyi
munkatársának további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!
ÜH info

Üllői
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Az Ülésteremből jelentjük
Augusztus 15-én és
28-án is ülésezett a
képviselő-testület.

A

képviselők az önkormányzati
választásokra történő felkészülés jegyében megválasztották a Helyi
Választási Bizottság tagjait és
póttagjait. A bizottság tagjai Balázsné Varga Gizella, Mészárics Kálmánné és Pesti Sándorné, póttagjai Domján Lajosné és Varga László
lettek.
A képviselő-testület az Üllő
Város Önkormányzata és az Üllői Sport és Szabadidő Kft. között
létrejött sporttelep bérbeadására vonatkozó bérleti szerződést
további 5 évre meghosszabbította.
Döntés született a Bozsik József körút fordulójában lévő
mintegy 60 méter hosszú útszakasz térképi nyomvonalnak megfelelő kialakításáról és az útalap
kialakításához szükséges betontörmelék terítéséről. Az útalaphoz szükséges anyag beszerzési költségét 1,33 millió forintban

maximalizálták a döntéshozók,
melynek forrását a 2019. évi költségvetés felhalmozási céltartalék
terhére biztosították.
A Sportliget lakóparkban létesülő új 2 csoportos bölcsőde
megépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítéséről döntött
a képviselő-testület, a beruházás mielőbbi megvalósulása érdekében. Amint az július óta ismert, Üllő Város Önkormányzata
eredményes projekttervet nyújtott be, így a megigényelt teljes támogatási összeget, bruttó
128 711 472 forintot nyert a város új bölcsőde megépítésére. A
létesítmény a Dóra Sándor körúton, az épülő új óvoda bővítményeként valósul meg és a Babarózsa bölcsőde telephelyeként fog
működni.
Támogatások odaítéléséről
is döntöttek a képviselők. Az Üllői Sportegyesület részére 3 millió forint támogatást biztosítottak működési költségekre, a civil
szervezetek támogatására elkülönített keret terhére. Az oktatási, közművelődési, sport és ifjúsági bizottság kerete terhére pedig,
az Üllői Roma Nemzetiségi Ön-

Forgalomtechnikai változás
iskolakezdésre
Üllő Város Önkormányzata az
Árpád Fejedelem Általános Iskola környékén korábban tapasztalható és rendszeressé
váló forgalmi problémák enyhítése érdekében tervet dolgoztatott ki a Malom utca–Pesti út
csomópontban található forgalomirányító lámpa átprogramozására.
A terv lényege, hogy a tanítási napok különböző időszakaiban a forgalmi lámpák más
rendszer szerint működjenek,
elősegítve ezzel a reggeli és délutáni csúcsok könnyebb elvezetését. A forgalomszámlálási adatok alátámasztották Üllő Város
Közlekedési Koncepciótervének észrevételeit, mely szerint
a csúcsidőszakokban a Malom
utcából Budapest felé irányul a
legnagyobb forgalom. Mivel a
Malom utcából a Pesti útra tör-

ténő jobbra kanyarodást hátráltatta a keresztező gyalogosforgalom, az új program hosszabb
fázisú kanyarodást tesz lehetővé, így az autók a gyalogosjelzés
pirosra váltása után is kanyarodhatnak a Pesti útra, elvezetve a
torlódást a Malom utcából.
A közlekedési lámpák egymással is rendszerben működnek, ezért a megváltozott forgalmi helyzetnek megfelelően
szükséges volt a városközpontban található közlekedési lámpák hozzáhangolása az új programhoz, annak érdekében, hogy
a Pesti út forgalma dinamikussá
és torlódásmentessé váljon.
Forgalomtechnikai intézkedésünk könnyebbé teszi a környéken élők, a tanárok, a diákok
és a szülők számára a közlekedést már az új 2019/2020 tanév
első napjától kezdve.
ÜH info

kormányzat számára nyújtottak
50 ezer forint támogatást az iskolakezdési programhoz, amely
a hátrányos helyzetű gyermekek
beiskolázását segíti.
A képviselő-testület szeptember 1-jétől hozzájárult és a szükséges pénzügyi forrást is biztosítja a Humán Szolgáltató Központ
létszámának 2 fő gyógypedagógiai asszisztenssel történő növeléshez, tekintettel arra, hogy
óvodáinkban
folyamatosan
emelkedik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma.
Döntés született az Árpád Fejedelem Általános Iskola melegvíztermelő tartályának
– meghibásodás miatti – cseréjéről. A legjobb ajánlatot összességében a Thermik Plus Kft. adta,
bruttó 1,6 millió forint összegben. A szükséges forrást a 2019.
évi költségvetésben, az általános
iskola felújítására betervezett keretből biztosították a képviselők.
Az augusztus 28-ai ülésen a
képviselő-testület az új piac építéséhez kapcsolódóan megindította a szükséges közbeszerzést,
mely a Kbt. 113. § (1) bekezdés
szerinti nemzeti nyílt közbeszer-

zési eljárásként került kiírásra.
Ajánlattételére a KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft., a Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft. valamint a DIGI-X
Zrt. kapott meghívást.
A beérkezett pályázatok és a
szakértő bevonásával megtörtént személyes meghallgatások
alapján megválasztották az Üllői
Sport és Szabadidő Kft. új ügyvezetőjét. A megválasztott ügyvezető, Pindák László október
1-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónap próbaidő kikötésével kezdi meg vezetői megbízatását.
A képviselő-testület pályázatot írt ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, melyet az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán
is több alkalommal meghirdetett. A beérkezett pályázatok
alapján a 2019/2020-as tanév
szeptembertől júniusig terjedő
időszakára 16 fő középfokú képzésben részt vevő ösztöndíjas részére nyújtott havi 8 000
forint, 3 fő felsőfokú képzésben részt vevő ösztöndíjas részére nyújtott havi 12 000 forint
ösztöndíjtámogatást.
ÜH info

Újabb lépés történt az
egységes városi kamerarendszer
kiépítésére
A Cigri Szabadidőpark területén befejeződött a kamerarendszer telepítése. Ennek
eredményeként a város közterület-felügyelői augusztus közepe óta a városháza épületében folyamatos élőképen
tudják nyomon követni a parkban történő eseményeket.

A Cigri Szabadidőpark immár
a negyedik (a városközpont, a
Zsaróka út és a vasútállomás
mellett) olyan helyszín, ahonnan folyamatosan biztosított
az élőképes, kamerás ellenőrzés, így újabb lépést tettünk az
egységes városi kamerarendszer kiépítésének irányába.
ÜH info
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Fehér Imre alpolgármester,
6. számú választókörzet
Fehér Imre a 6. számú választókörzet képviselőjeként 2014-ben második alkalommal szerzett
mandátumot az önkormányzati választásokon. Képviselői megbízatása mellett 2010 óta Üllő Város
alpolgármesteri tisztségét is betölti.

A

lpolgármesterként a mindennapokban nem csak körzetének ügyeivel,
hanem a város egészét érintő, sokrétű feladatokkal kell foglalkoznia. Képviselőként ennek ellenére igyekszik a 6. számú
körzetben élő polgárok hivatali ügyintézéseihez segítséget nyújtani.
Fehér Imre tősgyökeres üllői családból
származik, 2002 óta aktív tagja az üllői közéletnek. 2006–2010 között a Pest Megyei
Közgyűlés Gazdasági Bizottságának tagjaként dolgozott. A 6. számú választókerületben a 2010. évi önkormányzati választásokon szerzett először mandátumot. A 6.
számú választókörzet a régi faluhoz tartozó
körzet, a Vörösmarty utca, Homok utca, Pesti
út, Petőfi Sándor utca, Széchenyi utca, Mező
utca által határolt terület. A körzet tisztán lakóövezet, melyben közintézmények nem találhatók.

A 2014–2019. közötti időszak
legfontosabb eredményei
Az elmúlt években a Lejtő utcában sikerült megoldani az átemelő szivattyú üzemeltetésének problémáját, amely gyakran
okozott technikai problémákat és kellemetlenséget az utcában élő polgárok számára.
A városvezetés szakmai szolgáltató bevonásával oldotta meg a Lejtő utcai átemelő üzemeltetését, ezen felül a közvilágítás ügye is
rendeződött, amelyeknek köszönhetően a
korábbi akkut problémák megszűntek.
A Lejtő utcában korábban elkészült egy
útalap, de annak minősége közlekedés
szempontjából nem volt megfelelő, így a
2019-es évben a teljes útszakasz egy jobb
minőségű, új szilárd útburkolattal lett ellát-

Fehér Imre alpolgármester, a 6. számú
választási körzet önkormányzati
képviselője
va. Ehhez a képviselő-testület biztosította a
szükséges forrást.
A Kenderes utca új szakaszán, a Lejtő utcaihoz hasonló gondokkal kellett szembenéznie az önkormányzatnak, ahol egy kivitelező cégtől örökölt helyzetre sikerült jó
megoldást találni a 2018-ban megvalósuló
közvilágítás kiépítésével.
A Pesti úti járdaépítés Fehér Imre önkormányzati képviselői időszaka alatt három ütemben valósult meg. 2010-től az
első ütemben az út bal oldalán a Zöldfa utca és a Tompa utca közötti szakaszon.
A 2014-ben kezdődő önkormányzati ciklusban a második ütem a Tompa utcától

a Malik közig épült meg, 2019-ben pedig
már a harmadik ütem is elkészült a Malik
köztől a Pesti út végéig. A harmadik ütem
kivitelezési munkáihoz a képviselő-testület
biztosította a szükséges forrást a 2019. évi
költségvetésben.
A 2014–2019. önkormányzati időszak
eredményei közé sorolható a 400-as főúton,
a Baross Gábor utcánál megújult gyalogos
átkelő, és egy új gyalogátkelő is létesült a
Pesti úton, a Rétköz utcánál. Mindkét gyalogátkelőhelynél található egy-egy buszmegálló, így a főúton történő gyalogosátkelés vált biztonságosabbá a polgárok
számára ezekkel a beruházásokkal. A felsoroltakon túl a 6. számú választókörzet teljes
területén folyamatos az útburkolatok karbantartása, az árkok és a csapadékvíz-átereszek tisztítása, a felmerülő problémákat
a megoldásig nyomon követi a körzet képviselője.

Néhány dolog megvalósítása
várat magára
Fehér Imre fontosnak tartja a választókörzetében is, hogy az időskorúak kellő
odafigyelést kapjanak és a nehéz helyzetben lévők megkapják a szükséges segítségnyújtást.
A 2014. évben tett vállalások közt szerepelt a Petőfi utca újraaszfaltozása, azonban
költségvetési forrás hiányában ez a beruházás ebben a ciklusban nem valósul meg. Az
erről történő döntés már a következő képviselő-testület feladata lesz.
Fehér Imre alpolgármester köszönetét
fejezi ki a polgároknak az eddigi támogatásért.
ÜH info

Házhoz menő zöld- és szelektív hulladékgyűjtési időpontok
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján Üllőn a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés és
szelektívhulladék-gyűjtés valamint csomagolási hulladékgyűjtés aktuális időpontjai: szeptember 26., október 10., 24.,
november 7., 21., december 5., 19.
A kertgondozás során levágott füvet és
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a le-

hullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban,
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé
helyezzék ki az ingatlanok elé, a közterületet nem szennyező módon.
A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!

Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az
üveg gyűjtőpontokon történik a városháza mögötti parkolóban a fedett kerékpártárolónál.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg
a DTkH Nonprofit Kft. munkatársai annyi
cserezsákot (zöld színű, emblémás) adnak,
amennyi kihelyezésre került.

Üllői
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Töretlenül felfelé ívelő
pályára állt a város
Kedves üllői polgárok! Október 13-án önkormányzati választásra kerül sor, ezért a 2014–2019 közötti
időszakra megválasztott polgármesterként, az elmúlt önkormányzati ciklus eredményeit szeretném
összefoglalni önöknek, afféle tömör számvetés formájában.

Ü

llő városa az elmúlt másfél évtizedben egy töretlenül felfelé ívelő pályára állt. A falusias, alvó kistelepülés jelleget magunk mögött hagytuk és
mára egy korszerű, intézményeiben, infrastruktúrájában megújuló, modern kisváros képe tárul elénk. Ehhez a fejlődéshez szükség volt az önök támogatására és
a fejlesztésekkel, beruházásokkal járó kényelmetlenségek közepette a türelmükre,
melyet az önkormányzat vezetése nevében ezúttal is köszönök!

Sikereinket közösen értük el
Egy város sikere a közösség egészén
múlik, a közösség erejét pedig az összefogásban rejlő kohézió biztosítja. Ékes
példája ennek, hogy a városvezetés terveinek megvalósításához a városi intézmények és az ott dolgozó munkatársak
részéről – az egészségügytől az oktatásig,
a közbiztonság és a kultúra területein át a
különböző szolgáltatásokig –, folyamatos
partnerséget tapasztaltunk, melyet szintén nagyon köszönök!
Az elmúlt 5 év tele volt kihívásokkal
– példának okáért a Napraforgó óvoda
sajnálatos tűzesete –, mely próbára tette
Üllő közösségét, de gondolok itt nyertes
pályázataink megvalósítására is, melyek
egyaránt közös cselekvésre, összefogásra
ösztönöztek bennünket.
Büszke vagyok városunk pezsgő kulturális életére, azokra a közösségi értékekre, melyek valós tartalommal töltik meg
ünnepségeinket és rendezvényeinket.
Büszke vagyok városunk sportegyesületeire, amelyek eredményeikkel jó hírünket öregbítik. Köszönetemet fejezem ki az
üllői egyházaknak, egyesületeknek, civil
szervezeteknek, neves közéleti szereplőinknek, művészeinknek és sportolóinknak
a megtisztelő együttműködéséért és közösséget szolgáló áldozatos munkájukért.

több fejlesztési forrást elnyerve tudjuk
megvalósítani a terveinket. Az elmúlt 5 év
eredményeként számos fejlesztést valósítottunk meg, például óvodaépítés és bővítés, utcák felújítása, karbantartása, járdaépítés, eszközbeszerzések, játszótéri és
sportolási fejlesztések stb. A különböző
pályázati lehetőségekkel élve 2014–2019.
között összesen több mint 1,5 milliárd forint támogatást sikerült elnyernünk.
Az elnyert európai uniós, hazai és
egyéb pályázati támogatások mellett jelentős önerőt is biztosítottunk a város fejlődése érdekében. A megvalósításához
szükség volt a hivatalban dolgozó kollégáim munkájára, akik a projekteket magas szintű szakmai hozzáértéssel tervezték és a kivitelezéseket szakértelemmel
Fejlesztésre több mint
koordinálták. A beruházások és a hozzá1,5 milliárd forintot nyertünk
juk kapcsolódó források a város ingatlan2014-ben, az akkor újonnan megvá- vagyonának 1,2 milliárd forinttal történő
lasztott képviselő-testület tagjaival meg- gyarapodását eredményezték az elmúlt
határoztuk a fejlődés irányait, hogy minél öt évben.

A város hosszú távú fejlődésének érdekében összesen mintegy 700 hektár gazdasági, kereskedelmi célú fejlesztésre kijelölt
területtel rendelkezünk. Két ipari parkunk van, amelyekben mára
már számos nemzetközi nagyvállalkozás működik. Köszönettel
tartozunk nekik, csakúgy, mint
az ipari parkokon kívül működő
valamennyi vállalkozásnak, akiknek befizetett adóforintjai mindmind hozzájárulnak fejlesztéseink sikereihez!

A fejlődés nem áll meg!
Az elért eredményekkel nem
állt meg a város fejlesztése. Számos megvalósításra váró terv,
fejlesztési elképzelés vár az asztalomon, melyek az új képviselőtestület döntésére várnak.
2019. évben 3 jelentős pályázati támogatást nyertünk: új
piac megépítésére a maximálisan elnyerhető bruttó 150 millió forintot; kerékpárút/kerékpár
sáv kiépítésére a maximálisan elnyerhető bruttó 200 millió forintot; új bölcsőde megépítésére a pályázatunkban
megigényelt teljes támogatási összeget,
bruttó 128 711 472 forintot. A 2019. évben
elnyert támogatások összege együtt közel fél milliárd forint. Ezeket a beruházásokat a következő években kell megvalósítanunk.
Ezekhez a projektekhez az eddig megszerzett városvezetői tapasztalataimat
és széleskörű kapcsolatrendszeremet továbbra is az önök szolgálatára és Üllő
város töretlen fejlődésére kívánom felhasználni. Folytatni szeretném az önök bizalmából megkezdett munkát!
Köszönöm, hogy az elmúlt évtizedre
a dinamikus fejlődés, a bizalmon alapuló együttműködés, a helyi közélet békés
hangneme volt a jellemző szeretett városunkban! Köszönöm, hogy eddig is támogatták a munkámat!
Kissné Szabó Katalin,
Üllő város polgármestere
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Jelentős változás
a létfenntartási
gondok enyhítésére
Az előző lapszámunkban már tájékoztattuk
olvasóinkat arról, hogy a képviselő-testület
módosította a szociális rendeletét annak
érdekében, hogy szélesebb körben tudjon
települési támogatást biztosítani és a támogatási
összegek valós segítséget nyújtsanak a
rászorulóknak. Most erről a változásról szeretnék
részletesebb információt nyújtani.

A

2019. július 5-én hatályba lépett módosításnak
talán a legfontosabb
eleme, hogy megváltozott a
szociális rászorultság fogalma.
Eddig 51 300 forint egyedül élő
esetén 57 000 forint egy főre
jutó jövedelem volt a települési támogatásra való általános
jogosultsági jövedelemhatár
(az öregségi nyugdíjminimum
százalékában kifejezve). Ez
az összeg emelkedett 71 250
forintra, egyedül élő esetén
85 500 forintra. Tehát akinek az
egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg ezt az összeget,
az szociálisan rászorultnak tekintendő és jogosult a települési támogatás különböző formáira. Valamennyi települési
támogatási ellátásnál ez a jövedelemhatár alkalmazandó,
kivéve a temetési támogatást,
ahol ennél is magasabb jogo-

sultsági jövedelemhatár került
meghatározásra.

További módosítások
A képviselő-testület döntött a lakhatási támogatás
összegének megemeléséről,
így a korábbi 5 000, 8 000 és
10 000 forint helyett a jövőben
8 000, 10 000 és 12 000 forint
támogatásban részesülhetnek
a rászorulók. A rendkívüli települési támogatásnál a továbbiakban az általános szociális
rászorultsági jövedelemhatárt
kell alkalmazni (71 250 forint
és 85 500 forint), továbbá a támogatás maximuma a korábbi
28 500 forintról 42 750 forintra
emelkedett.
A 100 000 forintig adható
nagy összegű egyszeri támogatás feltételei közé bekerült
a fűtőberendezés kifejezés,

Üllői
tehát ilyen támogatás akkor
adható, ha a lakás fűtése a fűtőberendezés hiánya vagy alkalmatlansága, továbbá a
gázkészülék szolgáltató általi lekötése miatt nem megoldott.
A gyógyszer támogatás esetén, ha gyógyászati segédeszköz megvásárlásához kérik a
segélyt, akkor 1 hónapnál nem
régebbi áfás számlát, vagy
– gondolva arra, hogy az
igénylő nem tudja kifizetni a
vételárat – orvosi javaslatot és
árkalkulációt kell benyújtani.
A temetési támogatásnál a
jogosultsági jövedelemhatár
– eltérve az általános szociális rászorultság meghatározásától – 85 500 forintról 114 000
forintra, a támogatás összege
28 500 forintról 42 750 forintra változott.
A felsorolt kedvező szabályok mellett azonban a változás a rászoruló ügyfeleink kötelezettségét is érinti. A
rendelet szerint az ellátások
igénybevételének
általános
feltétele, hogy a kérelmező
minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy
a szociális problémái részben
vagy egészben megoldódjanak. Ezt az elvárást a képviselő-testület most kiterjesztette
a kérelmező házastársára, élettársára is.
A képviselő-testület szándéka szerint a rendeletmódosítás hatásaként hatékonyabban és eredményesebben fog
működni a szociális ellátórendszer Üllőn.
Szabó Ágnes,
hatósági irodavezető,
Üllői Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati
segítség a
patkányirtáshoz
Az önkormányzat 2019 őszén is
segítséget nyújt a lakosság számára a patkányirtáshoz.
Ha a lakókörnyezetükben
patkányok megjelenését, elszaporodását észlelik, kérjük,
jelezzék a polgármesteri hivatal recepcióján (06-29/320011/100-as mellék vagy csete.
ibolya@ullo.hu e-mail cím).
A hivatalnál bejelentett, illetve igényelt patkányirtást a
Né-Du Kkt. szakemberei 2019.
szeptember 20-21-22-én, majd
október 4-5-6-án végzik. Ahol
további ellenőrzés szükséges,
azt 2019. október 18-19-20-án
teszik meg.
A cég szakemberei már jól ismerik településünket és a veszélyeztetett területeket. A helyszínen a gázmester dönt az irtás
szükségességéről és csak indokolt esetben helyez ki csalétket.
Kérjük, hogy ne közvetlenül a szolgáltatást végző cégnél jelezzék az igényüket. Csak
azokon az ingatlanokon fogják
elvégezni a patkányirtást, amelyeket a Polgármesteri Hivatalnál bejelentettek.
Szabó Ágnes
Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Üllői
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Jótékonysági koncert Koncsik
Csaba megsegítésére
Az üllői férfi egy munkahelyi baleset következtében mindkét karját
elveszítette. A koncerten összegyűlt adományokkal rajta segítenek
a szervezők.

Ü

llő Város Önkormányzata jótékonysági koncerttel egybekötött adománygyűjtést szervez Koncsik Csaba
üllői lakos megsegítésére, aki egy sajnálatos munkahelyi balesetben mindkét karját elveszítette. Csabának műkezekre van
szüksége, amelyek biztosításával a normális életvitel mellett a munka világába is vissza tud térni. Az ehhez megfelelő
minőségű művégtagok ára 4-5 millió

forint/darab, mely összegből a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított támogatás a műkezek árának körülbelül 70-80 százalékát fedezi.
Az önkormányzat jótékonysági adománygyűjtésével a szükséges 2-3 millió
forintos önerőt, tehát a hiányzó 20-30 százaléknyi összeget szeretné előteremteni.
A nemes ügy előmozdítása érdekében
szeptember 15-én (vasárnap) 11 órakor az
üllői római katolikus templomban, a misét követően – a 100 templomi jótékonysági koncert-sorozat keretében – kerül sor
Mága Zoltán hegedűművész koncertjére.
A koncert teljes bevételét, továbbá az
Üllő Város Önkormányzata által szervezett adománygyűjtés keretében befolyó
összeget Koncsik Csaba javára fordítják.
A kezdeményezéshez az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága
100 000 forint támogatást nyújtott.

A koncert
Mága Zoltán a 100 templomi jótékonysági koncertsorozat keretében érkezik üllőre. A Koncsik Csaba
megsegítésére szervezett esemény
szeptember 15-én lesz az üllői katolikus templomban. Kezdés a mise
után, 11 órakor. A koncert teljes bevételét a balesetet szenvedett üllői
férfi javára fordítják.
Kérjük csatlakozzanak az adománygyűjtéshez és a lehetőségeikhez mérten
támogassák a kezdeményezést Koncsik
Csaba javára!
Pénzforgalmi számlaszám: Üllő Város
Önkormányzati Letéti Számla. Bankszámla száma: 11742056-15392141-06530000
OTP Bank Nyrt. Kérjük, hogy a közleményben tüntessék fel: „adomány Koncsik Csaba részére”. Pénzbeli felajánlásaikat a
gyűjtést követően átadjuk a munkahelyi
baleset károsultjának.
Köszönjük, hogy ön is segít egy nemes
ügy érdekében!
ÜH info

Megint segítettek a MESE SE íjászai
Augusztus 24-én, szombaton rendeztük
meg a VIII. MESE Jótékonysági Pályaíjász
Versenyt, amely a Magyar Íjász Szövetség Budapesti és Pest Megyei Régiós Bajnokság utolsó fordulója is volt egyben. A
pályaíjász verseny ez idáig Üllőn kevéssé
ismert látványos rendezvényt kínált az érdeklődőknek. Ez az íjászat egyetlen szakága, amely olimpiai sportág.
Kemény hetek állnak mögöttünk, így ezúton is hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni a verseny szervezésében, lebonyolításában részt vevő MESE egyesületi tagoknak,
hogy Koncsik Csaba örömkönnyekkel a szemében sétálhatott haza! Szerencsések vagyunk, hogy minden tagunk szívügyének
tekinti a jótékonysági versenyt.
A megjelent íjászok dacolva a hőséggel, becsülettel lőtték végig a versenyt,
nevezésükkel hozzájárulva az átadott
adományhoz. Minden résztvevőnek gratulálunk!
Köszönjük minden támogatónak, hogy
hozzájárult a verseny színvonalas lebonyolításához!

Köszönjük Kissné Szabó Katalin polgármester asszonynak, hogy a rendezvény
megnyitását megtisztelte jelenlétével és
Fehér Imre alpolgármester úrnak, hogy személyesen adta át a díjakat!
Összesen 318 500 forint gyűlt össze a
rendezvényen, és ahogy eddig is, a nevezési díjak és a támogatók által befizetett
összeg teljes egészében átadásra került. Mi
ennyivel tudtunk hozzájárulni, hogy Csaba
életét szebbé tegyük és egy igazán klassz
közös napot töltsünk együtt!
Bízunk benne, hogy mindenki elégedetten tért haza a szívében azzal a bizonyos kis bizsergető érzéssel, hogy bizony,
ma segítettem egy embertársamnak az
emberi méltóságát visszanyerni!
Szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklődőket, minden korosztályból! Elérhetőek
vagyunk a facebookon a „MESE Mindenki Egyért Sportegyesület” nyilvános csoportban, illetve telefonon a +36-30-3975465-ös telefonszámon, valamint szívesen
adunk tájékoztatást a meseijaszok@gmail.
com e-mail címen is.
MESE SE
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Olvasni jó!

Üllői

Újra pezseg az élet
a könyvtárban!
Könyvtárunk Üllő kulturális életének aktív résztvevője: a kiállítások
mellett számos rendezvénnyel várjuk az érdeklődőket egész évben.
Az intézményünkben klubjelleggel működő állandó programjainkon
kívül gyerekek és felnőttek egyaránt találnak ötleteket a
tartalmas időtöltésre. Keressék legfrissebb programajánlónkat az
aktualitásokért!

S

zeptember 20-án, pénteken 16 órakor nyílik Gera Béla festőművész
suminagashi technikával készült képeinek kiállítása, „A két törvény. Shishi
odoshi–Suminagashi” címmel.
Shishi odoshi (menekülő szarvas) vízzel hajtott bambusz libikóka, amely kopogó hangot ad. Eredetileg a japán
kertészek a szarvasok és más vadak elriasztására állították fel. Suminagashi (lebegő tusmintázat), japán papír- és textildekorálási technika, amikor a tiszta víz
felszínén kialakított olajos réteg és a tus
képezte rajzolatok a víz áramlását követve különböző mintázatokat alakítanak
ki, amelyek a felszínre helyezett papíron
rögzülnek. A kiállítást P. Szabó József író,
publicista nyitja meg, Japánt bemutató
előadásával. Közreműködik Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója. A
különleges hangulatú tárlat október 11ig látogatható. Mindenkit szeretettel várunk!

Országos Könyvtári Napok a
környezettudatosság jegyében
Október 1-jén, kedden 14 órától, Barta Kata textilműves és író mesél a gyerekeknek idén megjelent Tündér Lily meséi
című népművészeti ihletésű gyermekkönyvéből. Kiállítással, játékos gyermekfoglalkozással egybekötött könyvbemutatóján vendégünk lesz Barta Ágnes Helga
alkotótárs is, akivel közösen álmodták
mesekönyvbe nagyanyáink szőtteseit. A
helyszínen lehetőség lesz a könyv és Bar- A könyvtárban azt is megtanulhatjuk,
ta Kata régi szőttesekkel díszített táskái- hogyan készül a horgolt cekker
nak megvásárlására.
piacon beszerzett kedvenc gyümölcsöMűanyag szatyor helyett hor- ket, zöldségeket, vagy akár az irodai ebédet is tudjuk benne szállítani. Az elkészígolt cekker
tés technikája egyszerű, bárki számára
A horgolókör tagjaitól a következő al- elsajátítható. A saját készítésű cekker,
kalmakkor megtudhatják, hogyan lehet mai divatos nevén, hálós táska, nem csak
szuper kis bevásárlótáskát készíteni, ami trendi és mutatós, de környezetkímélő
bárhova elfér, könnyű, elnyeli a szombati megoldás is!
Akinek felkeltettük az érdeklődését
hozzon magával egy gombolyag fonalat
és hozzá illő horgolótűt. A fonalválasztásnál fontos szempont, hogy ne nyúljon
a kiválasztott alapanyag, lehetőség szerint kicsit vastagabb, pamutfonal legyen.
Csütörtökönként 15-17 óráig várjuk a környezettudatos kézimunkázókat a könyvtárba!

Mit olvasott az olvasó nyáron?
Szeptemberi Irodalmi teázónk középpontjában a nyári olvasmányok lesznek. Örömmel vennénk, ha minél többen
megosztanák velünk legkedvesebb nyári
olvasmányélményüket, ötletet adva ezzel
másoknak. Bege Nóra fotográfus, művészetterapeuta és lelkes olvasóköre szeretettel várja az érdeklődőket szeptember
24-én, kedden 10 óra 30-tól a könyvtárba!
Könyvtárunk október 12-én, szombaton zárva lesz!
VHK

Üllői

Adóügyek

Befizette már
az adóját?

Hogyan értesíti az
adóhatóság
az ügyfeleket?

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2019. II. félévi helyi adók
(építményadó, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó befizetési
határideje 2019. szeptember 16!

A

fizetési kötelezettségekről szóló értesítések – az adószámla-kivonatok –
postázása 2019. augusztus hónap végéig megtörtént a magánszemélyek részére!
Ismételten tájékoztatjuk önöket arról,
hogy a gazdálkodó szervezetek – egyéni és
társas vállalkozók, valamint az adószámmal
rendelkező magánszemélyek – 2018. január
1. évről elektronikus ügyintézésre kötelezettek (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu).
Erről a jogszabályi változásról 2018. évben,
valamint 2019. február hónapban levél for- számlájuk egyenlegéről nem értesíti sem lemájában tájékoztattuk az érintett adózókat. vélben, sem egyedileg, elektronikus úton!
Az adózó ügyfelek – az állami adóhatósággal való kapcsolattartással azonos móMit jelent ez a gyakorlatban?
don – saját maguk kötelesek lekérni az adóAz Önkormányzati Adóhatóság az egyéni egyenlegüket a https://ohp-20.asp.Igov.hu/
és társas vállalkozókat, valamint az adószám- nyitolap oldalon, kiválasztva az önkormánymal rendelkező magánszemélyeket az adó- zatot: „válasszon önkormányzatot” majd az
„adóegyenleg lekérdezése” menüpontban.
Kérünk minden adózót, hogy az adófizeEzekre a számlaszámokra
tési kötelezettségeinek határidőre tegyen
utalhat
eleget!
Felmerülő kérdéseikkel az adócsoAmennyiben adófizetési kötelezettport
munkatársaihoz fordulhatnak a polségét utalással teljesíti, a követkegármesteri
hivatal I. emelet 131-es és 132ző számlákra teheti.
es szobájában, ügyfélfogadási időben:
Gépjárműadó számlaszám:
hétfőn 13 órától 17 óra 30-ig, szerdán 8 órá11742056-15392141-08970000.
tól 12 óráig és 13 órától 15 óra 30-ig, pénteIparűzési adó számlaszám:
ken 8 órától 12 óráig, valamint telefonon, a
11742056-15392141-03540000.
06-29/320-021/116, 131 és 109-es melléken.
Építményadó számlaszám:
E-mail cím: devai.eva@ullo.hu
11742056-15392141-02440000.
Késedelmi pótlék számlaszám:
11742056-15392141-03780000

Hirdetés
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Dévai Éva,
adócsoport-vezető
Üllői Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adózó ügyfeleink! Üllő város jegyzője, mint Önkormányzati Adóhatóság részéről a 2019. augusztusában kiküldött
adószámlakivonat tartalmával kapcsolatban – mivel a hangvételére vonatkozóan
több észrevétel érkezett – az alábbi tájékoztatást adom:
Az Önkormányzati Adóhatóságot jogszabály nem csak felhatalmazza, hanem kötelezi
– az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló 465/2017.(XII.28.) számú kormányrendelet 22.§ (1) bekezdésében –, hogy értesítést
küldjön minden év október 31-ig adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről.
Az adóhatóság által kiküldött minden küldemény – határozat, végzés, értesítés, levél,
adószámlakivonat – a jogszabályi követelmények alapján készül, kötelező tartalmi elemekkel.
Az iratnak minden esetben tartalmaznia kell a tájékoztatást az ügyfél részére a
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
Amennyiben ugyanis az adózó nem tesz
eleget a fizetési kötelezettségének az adóhatóság a jogszabályi előírások alapján köteles a
végrehajtási eljárást megindítani!
A végrehajtási cselekmények száma éves
szinten 450-500 (hatósági átutalás-incasso,
jövedelemletiltás, valamint a gépjármű forgalomból kivonása). A végrehajtási eljárás
megindítása esetén adózót még végrehajtási
költségátalány – 5 000 forint – összege is terheli!
Fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében hívjuk fel az adózó ügyfelek figyelmét a fizetési kötelezettség határidejének
elmulasztása esetén foganatosítandó végrehajtási intézkedésekre.
Dévai Éva,
adócsoport-vezető
Üllői Polgármesteri Hivatal

14

Ajánló

Ügyvédi tanácsadás

Apróhirdetések

Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a polgármesteri hivatal
jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást nyújtanak
a lakosság részére a városházán (2225
Üllő, Templom tér 3.). Dr. Szkalka Tamás tanácsadása október 7-én 9 órától
11 óráig tart. Dr. Szikora Gábor tanácsadása szeptember 23-án és október 21én 15 órától 17 óráig tart. A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges a
következő telefonszámokon: dr. Szkalka
Tamás: 06-20/555-6513, dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889.
Üllő Város Önkormányzata

%

Hasznos telefonszámok

Polgármesteri
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapitányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs:
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület:
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület:
29/748-240

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali
munkaidőben)
06-30/631-0690 (éjjelnappal hívható)

i

Orvosi rendelők
Központi rendelő, gyermekorvos,
ügyelet: 29/320-082,
29/320-083
Háziorvosi ügyelet
telefonszáma:
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

Gyógyszertárak
Csillag Patika:
29/320-940
Szent Ilona
Gyógyszertár:
29/320-033

Üllői
Csoportfoglalkozások
az ÜKK-ban

14 darab 25 kg-os süldő húsmalac (pietrain vérvonalú) 20 000 Ft/db áron eladó
Maglódon.
Ringató: zenei nevelés a legkisebbeknek
Érd.: 06-30/152-0388
is (1/2-től 3 éves korig) szerdán 10.30kor. Vezeti: Rozványi Beáta. Utána: babaElső osztályú kitűnő minőségű zabszal- mama klub összejövetele.
ma kalásszal betakarítva nagy körbálában
10 000 Ft/db áron eladó Maglódon
Gerinctorna minden korosztálynak
Érd.: 06-30/152-0388
hétfőn és szerdán 18 és 19 órakor, kedden és csütörtökön 9.30-kor. Gerinccel
Nagy körbálás lucernás réti széna 6 500 Ft/ kapcsolatos és egyéb mozgásszervi bebála áron eladó Maglódon.
tegségek megelőzése, a létező probÉrd.: 06-30/152-0388
lémák tüneteinek enyhítése; orvosi javaslat nélkül is. Vezeti: Dr. Ablonczyné
Kisebb lóhoz való kézzel varrott munka- Kelemen Erika.
hám 1 pár 60 000 Ft-ért eladó Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388
Hatha jógafoglalkozás felnőtteknek
kedden és csütörtökön 19 órakor. Vezeti: Olasz Szilvia jógaoktató.
ÜKK

Ez az a vásár,
amit már várnak!

Helyesbítés

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista
Szeretetszolgálat segítségével rászoruló családokat támogat. Várjuk önt szeptember 19-én, csütörtökön 8 és 12 óra
között a Kiss Sándor Művelődési Házba
(Gyömrői út 24.) 
nfo

Lapunk augusztusi számában 101
gyermek nyert felvételt az első évfolyamra című cikkünkben pontatlan
információkat közöltünk. Az első osztályosok pontos névsorát az Árpád Fejedelem Általános Iskola honlapján
(www.iskolaullo.hu) olvashatják.

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó:
Szent Benedek Gyógy Iskola
szertár: 29/322-002
Árpád Fejedelem
Általános Iskola:
Hibabejelentés
tel.: 29/320-054;
DPMV Zrt.:
Fax: 29/320-053
munkaidőben:
Harmónia Zene
29/320-014
iskola: 29/320-924
munkaidőn kívül:
Óvodák,
29/340-010
bölcsőde
Eurovill Kft.
(közvilágítási hiba
1. sz. (Faiskola u. 17.):
esetén): 06-80/980-030 29/320-024
ELMŰ-ÉMÁSZ
2. sz. (Gyöngyvirág
Dél-pesti régió:
tér l/A): 29/320-022
06-40/383-838
3. sz. (Állomás u. 17.):
(lakossági)
29/320-059
TIGÁZ: 80/300-300
4. sz. (Templom tér
(éjjel-nappal hívható) 2.): 29/320-966

5. sz. (Kisfaludy tér):
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi
intézmények

Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ:
29/321-876

Egyházak

Kiss Sándor
Katolikus plébánia
hivatala: 29/263-005
Művelődési Ház:
Református lelkészi
29/321-933
hivatal: 29/321-340
Humán Szolgáltató
Evangélikus
Központ: 29/320-023
lelkészi hivatal:
Pedagógiai
29/350-371,
szakszolgálat:
06-20/770-0442
29/321-904
Vargha Gyula Városi
Könyvtár:29/320-102 Falugazdász
Világosné Ágota
Postahivatal:
06-20/933-5767
29/320-046

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 2200
Monor, Németh Ágoston u. 5. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyvezető. Szerkesztőség:
2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel.: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. Nyomda: Oláh Nyomdaipari
Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar
Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • A címlapot Gera Béla Miklós készítette.
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Városi kulturális programok
„Most múlik pontosan”
címmel Majorosi Marianna
jubileumi koncertje
Szeptember 15. 18 óra
Városi Sportcsarnok

A két törvény
Szeptember 20. 16 óra
„Shishi-Odoshi-Suminagashi”
címmel Gera Béla
festőművész kiállításának
megnyitója.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Kézműves workshop
Szeptember 20. 18 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Magyarország Felfedezői
Szövetség jubileumi
találkozója
Szeptember 21. 10 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Aprók tánca
Szeptember 26. 17 óra 30
Üllői Kulturális Központ
A vecsési PerifériArt
festőműhely alkotói közös
kiállításának megnyitója
Szeptember 27. 18 óra
Üllői Kulturális Központ
Nicsak, ki mesél most?!
Október 1. 14 óra.
Barta Kata textilműves, író
„Tündér Lili meséi”
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Társasjátékklub
Szeptember 21. 9 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Kölyökklub
Szeptember 18. 15 óra
Mesés, játékos alkotóklub gyerekeknek.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Irodalmi teázó
Szeptember 24. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfusművészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Harmónia Zeneiskola
hangversenye
Október 1. 17 óra
A zene világnapja alkalmából.
Üllői Kulturális Központ
Zenés őszi nóta- és
operettműsor
Október 5. 16 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Emlékezés az
aradi vértanúkra
Október 6. 18 óra
Városközpont, 1848-49-es
emlékmű
Családi élménybeszámoló
Október 7. 18 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Mazsola és Tádé bábjáték
Október 13. 10 óra 30
Kiss Sándor Művelődési Ház

Hirdetés

5 év/100.000 km gyári garancia

A képen látható autó illusztráció.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Kombinált
üzemanyag fogyasztás:
5,2–8,4 l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes): 134-192 g/km*.
*WLTP szabvány szerint
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Szeptemberi workshop
a művelődési házban
Az ősz beköszöntével folytatjuk workshop sorozatunkat, melynek következő alkotója Jankovicsné Wéber Ildikó
lesz. Ildikó szeptember 20án, 18 órától várja a jelentkezőket kézműves foglalkozására, ahol a résztvevők

TAKARÉK
BABAVÁRÓ HITEL
Tegy meg
az első lépést!
THM1:
0,46%

díszes könyvdobozt készíthetnek.
Jelentkezni szeptember 16ig, a 06-20/383-2173-as telefonszámon, valamint az esemény
Facebook oldalán lehet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
VÉ

THM2:
6,51%

www.patriatakarek.hu

Akár kamatmentesen is!
•
•
•
•
•

Állami kezességvállalás
Hitelösszeg 2 millió - 10 millió Ft
Futamidő 60 - 240 hónap
Szabadon felhasználható, nem hitelcélhoz kötött
Gyermekvállalási támogatással a fennálló hiteltartozás kiváltható

A THM az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével, 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre, az állami kamattámogatás
és 3 év törlesztési szüneteltetés figyelembe vétele mellett került meghatározásra - a feltételek teljesülése esetén -, a THM2 a feltételek
nem teljesülése esetén 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre került meghatározásra, mely tartalmazza a jogosulatlanul igénybe
vett kamattámogatás összegét és a 60. hónapot követően a kamattámogatás elvesztése esetén érvényes hitelkamat mértékét. (THM1:
kamattámogatott időszak alatt; THM2: kamattámogatás elvesztése esetén) A hitel folyósítása és törlesztése az Ügyfél által a Hitelintézetnél vezetett forint lakossági bankszámlájára / banszámlájáról történik, melynek fenntartása az egész futamidő alatt szükséges.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. A Takarék Csoport személyi kölcsönei a https://takarekcsoport.hu/atm-es-fiokkereso weboldalon
feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhetőek el. A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.

Hirdetés

Angol nyelvoKtAtás
anyanyelvi angoltanárral!
Magyarul nem beszélő

anyanyelvi angoltanár

vállalja magánszemélyek,
cégek és csoportok oktatását
8 éves kortól.
Nyelvvizsgára felkészítés, gyakorlás,
online oktatás.

Kerry A. Philpott

M.A. Applied Linguistics & TESOL University of Leicester, England.
Mobil: +36-70/620-9077 • e-mail: mainkb77@gmail.com

Nyitvatartás:
ióS
H–Szo: 9–20, Akrkcetták és
p a ye g e k
V: 9–18
szőn

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Telefon: 29/412-320

1%

eladó ingatlanokat keresünk
jut
alé
meglévő készpénzes ügyfeleink részére
kt
ól!
a dél-Pest megyei
és Budapesten, a dél-pesti régióban

Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

ingatlan
piaci.com

közvetítő iroda

tel.: 06-70-935-5181

Kossuth téri Piac Üzletház
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!
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Sport

Krav maga: a küzdősportalapokra épülő önvédelmi
rendszer
Nem akar mindenki önvédelmet
tanulni, de mindenki potenciális
áldozat lehet az utcán.

A

mint azt bizonyára többen tudják, Üllőn is van lehetőség önvédelmi sport
gyakorlására, melynek edzője Tóth
Gábor, aki a hétköznapokon az üllői önkormányzat közterület-felügyelőjeként dolgozik. Heti négy alkalommal viszont, amikor felnőtteknek és külön gyermekek részére tart
edzéseket, értékes önvédelmi technikák elsajátítására tanítja a krav magára látogatókat. Tóth Gáborral beszélgettünk.
– Mi a krav maga?
– Ez egy olyan kérdés, amit szinte mindenki megkérdez, aki még hírből sem hallotta ezt a szót, vagy esetleg hallotta, de
nem tudja hova kötni. A krav maga egy héber eredetű szó, melynek a jelentése közelharc. Talán a legjobb szó, amit csak találhattak ennek a remek, hatékony önvédelmi
rendszernek. Eredetileg egy izraeli származású rendszerről beszélünk. Megálmodója,
a rendszer kitalálója Imi Lichtenfeld, magyar
származású úriember.
–Akkor most küzdő sportnak vagy önvédelmi rendszer?
– Nem küzdősport, de nagyon közel áll
hozzá. Legegyszerűbb válasz talán az, hogy
egy küzdősport alapokra épülő önvédelmi rendszer. Fontos különbség az, hogy a
krav magában egy támadás küzdelem esetén nincsen bíró, nincsen vége a menetnek,
nincsenek szabályok. Az egyes támadások

– A krav maga fel tud készíteni arra, hogy
megvédjük magunkat?
– Igen természetesen! De, hogy valóban
megvédjük magunkat, ahhoz kell, hogy higgadtan kezeljük a veszélyes helyzeteket, és
fizikailag, illetve mentálisan is teljesen felkészültek legyünk.
– Erőnléti edzéseket is tartalmaz a foglalkozás vagy szükséges a külön erősítés?
– Fontos egy önvédelmi gyakorlat elsajátításához, hogy fizikai erőnlét is legyen. Fontos a gyorsaság és erő ahhoz, hogy megvédhessük magunkat, esetlegesen másokat is
körülményeit a támadónk, támadóink hatá- egy támadás során.
rozzák meg és nem egy szabálykönyv.
– Mire tanít meg a krav maga?
– Gyakorlása megtanít minket veszélyes
helyzetek felismerésére, és a lehető legbiztonságosabb, leghatékonyabb megoldására ahhoz, hogy megelőzzünk, vagy megoldjunk egy támadást.
– Milyen korosztály járhat edzésre?
– Korosztályos megkötése nincs a krav
magának. Egy utcai támadásnak bármilyen
korosztály lehet az áldozata. Az oktatási
– Gyenge fizikumú emberek is képesek lehetrésze lehet más. Egy gyermeknek más jellegű technikákat oktatunk, mint akár egy kö- nek azokat adott esetben eredményesen alkalmazni?
zépkorú nőnek, vagy férfinek.
– Mennyi edzésre van szükség ennek az ön– Igen, vannak olyan támadási helyzetek,
védelmi gyakorlati tudásnak az elsajátításához? ahol nincs szükség a fizikai erőnlétre, csak
– Ez egy igen gyorsan elsajátítható önvé- kellő figyelemre, higgadtságra, mentális feldelmi rendszer. Hatékony, küzdősportban al- készültségre. Edzéseken viszont arra törekkalmazott technikák leegyszerűsített, gya- szem, hogy a fizikai erőnlétet is felfejlesszem.
korlatban használható mozdulatait tanítja. Fontos egy harc esetén, hogy minden oldalMegtanulásához nem kell sok idő, a gyakor- ról, azaz mentálisan, technikailag, fizikailag
láshoz annál több.
felkészülten tudjunk reagálni.
ÜH info
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Delta Autósiskola

Épületek
energetikai
tanúsítása
G

Épületenergetikai tanúsítvány
elkészítése
már 12 000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése
már 17 000 Ft-tól!
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök,
kamarai szám: TÉ 13-63943
Tel.: 06-20-317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban

Tantermi tanfolyam indul: 2019. 09. 25-én 9 és 17 óra között
E-learning tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos.
Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268
E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu
Nyilvántartási szám:13-0519-05

Üllőre keresünk

RAKTÁRI
ÁRUKEZELŐT,
TARGONCAVEZETŐT,
KÉSZLETGAZDÁT
2 műszakos,
8 órás munkarendbe.

Céges busszal a bejárás
Csemő, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Nyáregyháza,
Monor irányából megoldott.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
06 70 342 1653

Üllői
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CerboNa
müzliszelet
20 g
többféle
Az akció 2019. 09. 05-től 09. 30-ig, vagy a készlet erejéig tart.

2225 Üllő, Pesti út 100.

Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Felejthetetlen élmények
Monoron, a Strázsahegy

legmagasabb pontján,
csendes és nyugodt környezetben!

70 Ft/db helyett

55 Ft/db

rendezvényház
Monor, Mézes sor
a strázsahegyi kilátó mellett

110 fő befogadására alkalmas,
légkondicionált rendezvényház
esküvők, családi és
céges rendezvények
teljeskörű lebonyolítása

Keressen minket a 06-70/329-7773-as,
vagy a 06-20/335-5192-es telefonszámon,
vagy érdeklődjön a 100 forintos Szabó Pince rendezvényház
facebook-oldalon és kérjen egyénre szabott árajánlatot.
e-mail: 100ftszabopincerendezvenyhaz@gmail.com

Ft helyett

Ft

Ft helyett

Ft

Ft helyett

Ft

Ft/db helyett
Ft/db
Ft/db helyett
Ft/db

akár

ginko ékszer

-20%

TÖRTARANY

BESZÁMÍTÁS

10000

akár

EZÜST

-70%

akár

arany

-20%

3trial@stihl-kereskedes.hu • www.3trial.stihl-shop.hu

Szakkereskedés és szerviz

2360 Gyál, Ady Endre u. 27.

Tel.: +36-20/519-1227
Nyitva: H–P: 7–13, 14–17, Szo: 8–12, V: 8–10
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Erdészeti és kertészeti gépek kereskedése

i Kisg

é

Szerviz
áruSítáS
kölcSönzéS

2019. 09. 01-jétől 10. 31-ig

www.gyalikisgep.hu • info@gyalikisgep.hu

