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Önkormányzat

Polgármester naplója
Kellemes Ünnepeket!

Eredményes, kiegyensúlyozott év végén járunk. Rendben működött Telki, sikeresen
befejeztük fejlesztéseinket,
belekezdtünk az új fejlesztések szervezésébe, gazdaságilag stabilak maradtunk és sikerült tartalékot is
felhalmoznunk a következő
év beruházásaihoz. Voltak
persze hibák, hiányosságok
is, ezekből tanulni igyekszünk, és javítani, amit lehet.
Vannak olyan problémák is,
melyeket azonnal megoldani
nem tudunk, mert meghaladják lehetőségeinket, ezekben kis
lépésekben próbálunk meg haladni.
Egy falu működése azonban nem azonos az önkormányzat
működésével. Telkit a telkiek töltik és töltötték meg élettel.
Köszönet a sok ötletért, kezdeményezésért, a magánemberek
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és szervezetek önkéntes munkájáért, amivel szebbé, színesebbé, biztonságosabbá, érdekesebbé és otthonosabbá tették
életünket! Sokan és egyre többen találnak egymásra közös
érdeklődés vagy közös program hatására, és a barátságok,
baráti társaságok, klubok, kisközösségek szövedéke egyre
csak erősíti Telkit.

Itt az év vége. Úgy tűnik, nem lesz fehér karácsonyunk, de én
az utolsó percig reménykedem, mert úgy az igazi - a hólepte
Telkinél nincs szebb! De hó nélkül is boldog a karácsony, ha
szeretteinkkel ünnepelhetjük. Gondoljunk azonban egy percre
azokra is, akiknek nem adatik meg ez az öröm!
Mindenkinek boldog, békés, szeretettel teljes karácsonyt, és
sikeres új esztendőt kívánok, egészséggel, sok kitartással,
és egy kis szerencsével, mert az mindig jól jön!
Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2015. november 30.

- A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága
érdekében általános tartalékot kell képezni.

Telki Óvoda munkaterve

Új fogorvosi praxis ellátása

Telki község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Telki Óvoda 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó munkatervét.

Alapító okirat módosítása

A testület módosította a Telki Óvoda alapító okiratát.

Tájékoztató a gazdálkodásról

A képviselők elfogadták a Telki Község Önkormányzatának
és intézményeinek 2015. évi, a január 1-től október 31-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Több hónapos egyeztetést követően a képviselő-testület
módosította helyi adórendeleteit. (A témáról további információk külön cikkeinkben olvashatók.)

Árak, díjak meghatározása

A testület 2016. január 1-jétől nem kívánja módosítani díjrendeleteit.

Költségvetési koncepció

A testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadta:

- A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett
intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál
alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

- Az intézmények működésének felülvizsgálata, működőképességének megőrzése a takarékossági szempontok
figyelembevételével.
- A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként
vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása kötelező önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
- A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét
biztosítani kell.

A képviselő-testület pályázati eljárás eredményeként a Group
Dental Spirit Kft-t bízta meg a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező, önálló fogorvosi alapellátást biztosító körzet
ellátásával.
(A témáról bővebben külön cikkünkben olvashat.)

Fogászati ügyelet

A testület úgy döntött, hogy a hétvégi és ünnepnapi fogászati
ügyelet ellátásával 2016. szeptember 30-ig a Baumann Dental és Marketing Kft-t bízza meg, amely a Biatorbágy, Szabadság út 8. szám alatti rendelőben várja a telki lakosokat szombaton, vasárnap és ünnepnapokon. Az ügyeleti ellátáshoz a
képviselő-testület havi 40.000 Ft összegű támogatást biztosít.
(A témával bővebben külön cikkünkben foglalkozunk.)

Illetménykiegészítés

A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó középés felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet.

Belső ellenőrzési terv

A képviselők elfogadták a 2016. évi belső ellenőrzési tervet.

Közvilágítási hálózat bővítése

A testület úgy határozott, hogy a település területén 10 db új
közvilágítási lámpaoszlop felállításával a VIRON Kft-t bízza
meg. A fejlesztéshez szükséges 2.525.000 Ft + ÁFA összegű
beruházási forrást a 2016. évi tartalékkeret terhére biztosították.

Ad-hoc bizottsági javaslatok

Telki község képviselő-testülete 2015. szeptember 28-i
ülésén egy ad-hoc bizottságot hozott létre a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola informatikai
felszerelései fejlesztési, bővítési igényeinek megvizsgálása
érdekében.

A bizottság kiterjesztette a felmérést az önkormányzat fenntartásában levő egyéb intézményekre is (Telki Óvoda és a
védőnői rendelő), majd javaslatot tett a szükséges
eszközök beszerzésére.
A testület az ad-hoc bizottság által elkészített tájékoztatót elfogadta, és döntött arról, hogy az abban foglaltak megvalósításáról évente fog határozni.
www.telki.hu
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A Telki Víz Kft. támogatása és
végelszámolása

Ellátási szerződés módosítása

Bérleti jog kérdése

Pest Megye önálló régióvá válása

A testület úgy határozott, hogy 200.000 Ft összegű támogatást
nyújt a Telki Víz Kft. 2015. évi működéséhez. Döntöttek továbbá arról, hogy 2016. január 1-től megindítják a Kft. végelszámolását.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Vass Imréné közalkalmazott részére a Telki, Zápor u. 7/B számú önkormányzati
tulajdonú bérlakást 2020. március 31-ig, de maximum a Telki
Óvodánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára biztosítja.

A testület úgy határozott, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójával, a gyermekjóléti és szociális feladatok ellátására kötött, Ellátási és
Együttműködési Szerződést a jogszabályi változásoknak
megfelelően, 2016. január 1-jei hatállyal módosítja.
A képviselő-testület Pest megye társadalmi-gazdasági
fejlődése érdekében támogatta a megye önálló, NUTS 2-es
régióvá válását.

A polgármester jutalma

A testület Deltai Károly polgármestert bruttó 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítette.
szb

Felhívás társadalmi szervezetek
részére
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a képviselőtestület 16/2006. (12.01.) számú önkormányzati rendelete
alapján 2016. évben ismételten pályázatot ír ki a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi
támogatására vonatkozóan.
A támogatás benyújtásának részletes feltételeit a társadalmi
és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támogatásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, amely a www.telki.hu oldalról, a Rendeletek menüpont
alatt érhető el és tölthető le.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok az önkormányzat honlapján érhetőek el 2015. december 15-től.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2016. évre csak azon társadalmi szervezet nyújthat be pályázatot, amely az előző évi
támogatás összegével a tárgyév január 15-ig az önkormányzat felé írásban elszámol.

A 2016. évi pályázatok benyújtásának határideje: 2016.
január 31.
Deltai Károly
polgármester

Ünnepi munkarend és ügyfélfogadás
Telki község képviselő-testületének 5/2015. (II.12.) Ö. rendelete alapján a Polgármesteri Hivatalban 2015. december
21-től 2016. január 3-ig igazgatási szünet kerül elrendelésre.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben tart nyitva:
Ügyeleti rend: minden nap: 8-tól 12 óráig
December 31. telefonos ügyelet

Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti
anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan
benyújtható.
Békés, Boldog Karácsonyt!
Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
kívánunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly - polgármester
dr. Lack Mónika - jegyző
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Adóváltozások
Telki község képviselő-testülete 2014 decemberében
116/2014. (XII.18.) számú önkormányzati határozatával döntött arról, hogy adórendeleteit felülvizsgálja az igazságosabb
közteherviselés, valamint Telki hosszú távú működésbiztonsága érdekében és strukturális változást készít elő.

A testület választási programjában megfogalmazta azt, hogy
átfogó adóemelést nem tervez, csak a kisebb belső átalakításokkal kívánja elérni az igazságosabb közteherviselés
érvényesülését. A Polgármesteri Hivatal az elmúlt hónapokban áttekintette a helyi adóztatás rendszerét és felvázolta a
módosítás lehetséges irányait. Ezek pénzügyi bizottsági
megvitatása után a képviselő-testület november 30-i ülésén
úgy döntött, kisebb finomhangolást végez az adórendeleten.
A telekadó tekintetében két övezetet alakítottak ki. A körforgalmi csomópont- és ivóvízfejlesztéssel érintett Völgyrét területén

lévő ingatlanok kapcsán a telekadó évi mértéke 180 Ft/m2-re
emelkedett, míg a település többi részén maradt a 120 Ft/m2.
A korábbi, 3000 m2 feletti belterületi beépített ingatlan utáni
adófizetési kötelezettséget 2500 m2-re csökkentették,
érvényesítve itt is az övezeti határok szerinti adómértéket.
A kárpótlásban, részarányban visszakapott ingatlanok
telekadó-kedvezménye 2019. december 31-én megszűnik.
(További információk külön cikkünkben találhatók.) Az
iparűzési adó mértéke 2016. január elsejétől kismértékben,
1,8%-ra emelkedik. Bevezetésre kerül a települési adó, amely
a mezőgazdasági művelés alatt álló, belterületi, beépítetlen
ingatlanokon termelt növényzet után érvényes. Ennek
mértéke 120 Ft/m2/év.

szb

Adózunk, adózgatunk 2.0
A képviselő-testület elfogadta a helyi adókról szóló rendeletek 2016-ra vonatkozó módosításait, amelynek eredményeképpen a családok 98%-a pontosan ugyanannyi adót
fog fizetni jövőre is, mint idén. A családok 98%-a közül tehát
csak azok olvassák tovább ezt a cikket, akik mazochisták,
vagy nincs jobb dolguk, esetleg biztosak akarnak lenni abban,
hogy nem esnek bele abba az ominózus 2%-ba.

Először nézzük meg, hogy mi nem
változik!

Alapvetően nem változik meg a helyi adórendszerünk
egésze, lényegében változatlanok az adókulcsok. Nem lesz
ebadó és egyéb ilyen irritáló marhaságok sem lesznek. (Ilyen
ötletek komolyan fel sem merültek, bár - utólag visszagondolva - a medencék adóztatásán elgondolkodtunk úgy 15 másodpercig.)
Akkor miről beszéltünk egy éven keresztül? Hol van az
adóreform? Rá kellett jönnünk, hogy az önkormányzatok keze
gúzsba van kötve – általában is, de az adóztatás területén
különösen. Korlátot jelentenek a törvények és a működés biztonságos fenntarthatóságának követelménye is.

Szerettünk volna az építményadó rendszerén változtatni,
amelynek következtében a kisebb lakásokban élők adóterhe
csökkent volna. Jelentős (évi 3000 Ft-nál nagyobb) adócsökkentést azonban nem tudtunk volna keresztülvinni, mert
az már aránytalanul nagy tehernövekedéssel járt volna az
amúgy is sokat fizető, tehetősebb családok számára, és
hosszabb távon a költségvetés sem bírta volna el. Kis változtatásnak pedig azért nincs értelme, mert amit nyerünk a réven,
elveszítjük a vámon. Gondolták-e, hogy bármely adórendszerbeli változás átvezetésének költsége kb. 1000 Ft adózónként?

Tehát vajúdtak a hegyek és egeret szültek. Igaz, ezt nem bánjuk, a vajúdásnak is van haszna: tisztán látjuk, hogy a 2006ban bevezetett adórendszer nyolc év távlatában is kopásálló.

De akkor nézzük ezt az újszülött egeret, a
2016-tól érvényes változásokat!
Az építményadónál semmi változás.

A telekadónál van egy-két apróság. Már a körforgalomról
szóló vitában is szóba került, hogy az érintett telkek tulajdonosai járuljanak hozzá az építés költségeihez, hiszen a fejlesztés
révén telkeik értéke jelentősen megnő. Tisztelet a kivételnek
(főleg a CBA-nak), de ez a kérés úgy általában süket fülekre
talált. Adódott a lehetőség, hogy adó formájában érvényesítsük ezt a joggal elvárt többlet hozzájárulást. Ezért emelkedett
a körforgalom környékén az adó mértéke 180 Ft/m2-re. Szemléletünkben jelentős változás, hogy az ebből befolyó
adóbevételi többlet kizárólag fejlesztési célra lesz fordítható.

Idén lépett életbe az a módosítás, amely szerint azok, akik
3000 m2-nél nagyobb telken élnek, az építményadón túl
telekadót is fizetnek a 3000 m2 feletti telekrész után. Most a
3000 m2-es határt 2500 m2-re csökkentettük. Ezzel
kiszélesítettük az adózók körét és így kevésbé tűnhet diszkriminatívnak ez a szabály.

A testületen belül vitát csak a kárpótlásban visszakapott telkek
adómentességének megszüntetése váltott ki. A szavazásnál
két javaslat közül kellett dönteni, de mindkét javaslat lényege
a kedvezmény lassú, fokozatos kivezetése volt. Végül a
testület ellenszavazat nélkül egy kompromisszumos
megoldást választott: utoljára 2019-ben lehet ezzel a kedvezménnyel élni, utána megszűnik. (Visszatérve a cikk elejéhez: ez az a változtatás, ami a legtöbb családot érinti, a
lakosság 1%-át, ám őket sem azonnal.)
www.telki.hu
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Az iparűzési adó viszont 1,8%-ra növekszik. Mentségünkre
legyen mondva, hogy eddig a környéken nálunk volt a legalacsonyabb az adó és a változással sem érjük el a budapesti
szintet. Köszönet és tisztelet azoknak, akik Telkiben vállalkoznak, vagy a lakóhelyükön fizetnek adót. Reméljük, hogy a még
mindig meglévő 10%-os különbség elegendő ahhoz, hogy
hozzáállásuk a jövőben se változzon meg.

Slágertéma következik!

Telkiben 2016-tól egy új adó kerül bevezetésre, ami méltán
kelti majd fel a bulvársajtó figyelmét. Hogy az újságíróknak ne
kelljen gondolkodniuk, nevet is adtam neki: lucernaadó.

mányhivatallal is konzultálva megpróbáltuk a legkevésbé
támadható rendeletet megalkotni. Kiderült, hogy ilyen adót
kivetni szabad és törvényes. Hogy pont ebben a formában
lehet-e, arra majd adott esetben egy bírósági ítélet ad választ.
Addig is lobbizunk a telekadó-kedvezményt bevezető törvény
módosítása érdekében.
De már hallom is a szirénhangokat a Facebook felől: mi lesz
a hét szilvafával? Adózik a veteményes? Egyértelműen nem.
Mi lesz azzal, aki valóban megműveli a telkét addig, amíg nem
tudja vagy nem akarja beépíteni? Semmi, ha fizeti a telekadót,
mint eddig.

Még mielőtt leírnám az adót magát, és bevezetésének
indokait, két lényeges és minden bizonnyal megnyugtató
körülményre hívnám fel az olvasók figyelmét:

Honnan hová jutottunk?

Arról van szó, hogy a múlt évtől - egy törvényi változás folytán
- mentesül a telekadó fizetése alól az, aki telkét mezőgazdasági művelés alá vonja. A telki vállalkozók egy része azonnal
kedvet érzett ahhoz, hogy tehetségét a mezőgazdaság
területén is kamatoztassa. Rohamosan elkezdett növekedni a
lucernával beültetett központi területek aránya, ahogy ezt
mindannyian tapasztalhattuk. (Kis agrár-gazdaságtani kitérő:
a lucernát egyszer kell elvetni és utána három évig lehet
kaszálni, hasznát húzni. 1000 m2-nyi lucernás éves hozama
8000 Ft, azaz nyolcezer forint idei áron és 4t/ha átlagtermést
feltételezve. Tehát igazán „megéri”!) Természetesen nem a
beültetés okozza a problémát, és nem is az, hogy valaki él egy
törvény adta lehetőséggel, hanem a gyors ütemben növekvő
bevételkiesés a telekadóban. Ez egy 15%-os szintet elérve
lépésre kényszerítette az önkormányzatot.

Apró lépést tettünk egy ún. céladó bevezetése felé: a körforgalom körzetében befizetendő, emelt szintű telekadó csak a
körforgalom, vagy más, azt a területet érintő infrastrukturális
beruházásokra fordítható.

1.) Az új adó mindösszesen 8-10 ingatlantulajdonost érint.
2.) Pontosabban őket sem fogja érinteni, ha a lucernaadónál
a mentességet választják. Ennek egyetlen, de lényeges
feltétele van: a telekadó megfizetése.

Kétségtelenül egy kínban szült megoldás az új települési adó
bevezetése: ha a telek nem adózik, akkor legyen adóköteles
az ültetvény. És legyen az adó mértéke olyan magas (200
Ft/m2), hogy rávegye, rászorítsa az érintetteket arra, hogy térjenek vissza inkább a telekadó fizetésére.

Paradox módon tehát az önkormányzat az új adó bevezetésével nem az új adó befizetését akarja elérni, hanem az
eddig nem fizetett telekadó újbóli fizetését. Az illetékes kor-

A fenti módosítások az önkormányzati bevételeket növelik,
becslésem szerint 10 millió forinttal (maximum 15 millióval). A
működési kiadásokhoz nem feltétlenül szükséges ez a pénz,
persze azt feltételezve, hogy nem emelünk a nyújtott szolgáltatások színvonalán. Azonban a beruházások forrását egyre
inkább az adóbevételekben kell látnunk.

Az arányos teherviselés egy kicsivel jobban érvényesül a
2500 m2-es telekadó határ bevezetésével, a kárpótlási kedvezmény későbbi kivezetésével.
A különadó (lucernaadó) bevezetése tulajdonképpen már az
adóbeszedéshez tartozik, ahogyan az is, hogy jövőre már
egészen biztosan lesznek végrehajtói ingatlanárverések.
Ezáltal a jelenleg meglehetősen magas (40 millió forint körüli)
adóhátralék szintjét jelentősen csökkenthetőnek tartom (kb.
10 millió forinttal). Ez is hozzátartozik az adómorál
javításához, sőt, az adók határozott behajtása természetes
elvárás a jó adófizetők részéről is. Igyekszünk ennek
megfelelni, valóban egyre nagyobb energiákkal.
Adórendszert módosítani nem a legjobb szórakozás, de
szerencsére már megvagyunk vele. Végül is a kiszámíthatóság követelményének is eleget tettünk. Remélem, az
elvégzett munka Telki javát szolgálja majd.
Takács Zoltán
alpolgármester

A ciklus végéig él a kedvezmény
Azok az 1991. január 1-je óta Telki községben állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek, akik a
településen ingatlanukat eredeti jogosultként, illetve
egyenes ági leszármazottként tulajdonolják - ideértve az
időközben kárpótlásban vagy tagi részarányban visszakapott ingatlanokat is - jelenleg 2000 m2-ig mentességgel
rendelkeznek a telekadó megfizetése alól.

2015 december

Telki község képviselő-testülete legutóbbi, november végi
ülésén, hosszas előkészítést követően kisebb változtatásokat hajtott végre az adórendeletben. Ennek során úgy
határoztak, hogy a telekadó szabályozást úgy módosítják,
hogy az érintettek kárpótlásban, illetve tagi részarányban
visszakapott ingatlanuk utáni kedvezményét nem azonnal
vagy fokozatosan, hanem egy későbbi időpontban, a ciklus végén, 2019. december 31-én kivezetik a rendszerből.

Önkormányzat
Kultúra
Sikeres volt a fogorvosi
pályázat

Ide fordulhatunk
hétvégén

Telki község képviselő-testülete korábban döntött arról, hogy
kizárólag Telki lakosságát ellátó - OEP-támogatott - fogorvosi
alapellátást biztosító körzetet hoz létre, majd pályázatot írt ki a
praxis ellátási kötelezettségeire.

A Baumann Dental és Marketing Kft. októberben azzal az
ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, hogy a biatorbágyi
rendelőjében hétvégi fogászati ügyelet biztosítását vállalná a
település lakói számára. Az egészségügyi szolgáltató jelenleg
Etyek, Herceghalom, Páty és Biatorbágy község lakosainak
ellátását biztosítja.

A megadott határidőn belül két - a feltételeknek megfelelő pályázat érkezett. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Group Dental Spirit Kft-t bízza meg a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, önálló fogorvosi körzet ellátásával.

A pályázati feltételek alapján az új fogorvosi körzet
működéséhez szükséges valamennyi személyi, tárgyi (rendelőhelyiség), technikai feltétel biztosítása a fogorvos
kötelezettsége. A Group Dental Spirit Kft és az Önkormányzat
között a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó szerződés
aláírásának feltétele a vonatkozó működési engedély megléte,
valamint, hogy az egészségügyi szolgáltató és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár a fogorvosi ellátás finanszírozására szerződést kössön.

A nyertes pályázó vállalta, hogy rendszeres szűrővizsgálatokat, valamint felméréseket végez a lakosság körében az
egészségügyi panaszokra vonatkozó igényekre. Ellátják az
iskola, valamint az óvoda szűrővizsgálatait, fogászati
kezelését, akár a gyermekfogászat, fogszabályozás területén,
és megelőző, oktató tanácsadást is tartanak majd.

Telki lakosai fogorvosi alapellátás tekintetében a Perbáli
Fogorvosi körzethez tartoznak - a leválásról éppen most
született döntés -, míg az ügyeleti ellátás csak Budapesten
érhető el.
Az egészségügyi ellátás fejlesztése és a gyors elérhetőség
érdekében azonban a Biatorbágyon működő ügyelet
településünk lakói számára kedvező lehetőséget nyújt, ezért
a testület úgy döntött, hogy csatlakozik az ügyeleti ellátáshoz.

Az egészségügyi szolgáltató az ügyeleti ellátás időpontját eszerint látja el: szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 0:00-tól 24:00-ig, helyszínen tartózkodás 8:0014:00.

Helyszín: Biatorbágy, Szabadság út 8.

szb

A rendelő helyszíne: Telki, Kórház fasor 22.
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Közérdekű
Önkormányzat

Ki legyen a kitüntetett?
Telki Község képviselő-testülete 3/2015.(II.12.) számú Ö.
rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét.

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2015. (II.12.) számú helyi rendelet értelmében
Telki község képviselő-testülete minden évben Telkiért
Érdemérem kitüntetést adományozhat két arra érdemes
személynek.

Telkiért Érdemérem kitüntetés magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik:
a) Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;

b) Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

c) Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárultak.

A kitüntetésre nem jelölhető:

a) aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;

b) Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

Telki díszpolgára címet a képviselő-testület minden páratlan
évben adományozhat, 2016. évben tehát díszpolgári cím
adományozására nincs lehetőség.

Megállni tilos!
A Hosszúháton található Hóvirág utca elején nemrégiben
megállni tilos táblák jelentek meg. Ennek oka, hogy a gyűjtőút
két szélén történő parkolás zavarja az utcában közlekedő
járműveket, gyalogosokat és balesetveszélyt is okozhat.

2015 december

2015. évben a képviselő-testület döntött arról, hogy Telki
Ifjúsági díj kitüntetést alapít, amelyben az a 35. életévét be
nem töltött telki illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal
részesülhet, aki kimagasló tanulmányi, tudományos,
művészeti vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.
A díjra nem jelölhető:

a) aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;

b) Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a
település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb
közösségei tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indokolással ellátott, írásos formában.
Az érdemérmet az kaphatja meg, aki a faluért önzetlenül tesz
és ezáltal kiérdemli a közösség megbecsülését.

A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban
február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot
tenni, a képviselő-testület ezután március 31-ig dönt a díjazottak személyéről. Az érdemérem és az ifjúsági díj a májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül átadásra.
Deltai Károly
polgármester

Közérdekű
Közösség
Program
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Közérdekű
Kultúra

Bürokráciacsökkentés
Közigazgatási bürokráciacsökkentésről fogadott el törvénycsomagot a parlament november közepén.

A módosítással általános eljárási szabályok egyszerűsödnek,
kevesebb lesz az engedélyhez kötött tevékenység és
csökkennek az ügyintézési határidők. Mindez érinti egyebek
mellett a szociális ellátásokat, az anyakönyvi és gyámügyeket,
a közlekedés területét, az illetékekre vonatkozó szabályozást,
a környezetvédelmet, a bányászatot és az örökségvédelmet.

Bevezették a függő hatályú döntést is, amely szerint, ha a
hatóság két hónapon belül nem tud érdemi döntést hozni,
akkor a kérelmező végezheti a kérelmezett tevékenységet.
Az úgynevezett sommás közigazgatási eljárásban 21 helyett 8
nap alatt születhet döntés, ha az ügyfél az összes feltételt teljesíti és nincs ellenérdekelt az ügyben. Több területen

lehetővé teszik az elektronikus ügyintézést, valamint azt,
hogy bizonyos esetekben ne kelljen bemutatni az erkölcsi
bizonyítványt, ha az azt kérő utánanézhet az állami nyilvántartásban.

Egyes engedélyezési eljárások megszűnnek, azok bejelentése
is elegendő a továbbiakban. Ez vonatkozik egyebek mellett a
nemesfémből készült ékszer forgalmazására, állatmenhely
létesítésére, szakértői tevékenységek megkezdésére, továbbá a szálláshely-szolgáltatási, valamint utazásszervezői és
-közvetítői tevékenység megkezdésére. A jövő évtől hatályos módosítások értelmében megteremtik az állampolgároknak az adóazonosító szám elektronikus igazolásának
lehetőségét is.
Forrás: MTI

Új út épülhet Esztergom felé
A kormány döntött a Modern városok program keretében az
uniós pénzből nem finanszírozható főutak fejlesztéséről az erről szóló kormányhatározat a december 2-i Magyar
Közlönyben jelent meg. A beruházások között ott találjuk a
102-es gyorsforgalmi út megépítését az M1-es autópálya és
Esztergom között. Korábban, november 3-án a Közbeszerzési
Értesítőben jelent meg, hogy az út megvalósítási, műszaki
terveire közbeszerzést írt ki a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt.
Az Esztergom és az M1-es autópálya közúti kapcsolat
fejlesztése címet viselő beruházás kapcsán létrejövő új út az
1-es számú főút és az 1101-es jelű út herceghalmi csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítésével
indul.

autópálya alcsomópontjait átépítik, ezek között, és Zsámbékig
az 1101-es jelű utat kétszer két sávos gyorsúttá építik át.

Innen teljesen új nyomvonalon, kétszer két sávos gyorsforgalmi út készül a 10-es számú főútig, amelyet - valamint a
Budapest-Esztergom vasútvonalat - egy külön szintű
csomóponttal keresztezi az új út.

Itt csatlakozik a 117-es számú, meglévő főútra a nyomvonal, amely kétszer két sávosra bővül, az Esztergomkertvárosban található 1117-es jelű - Esztergom ipari parki - út
csomópontjáig. A beruházás az 1117-es és az 1111-es jelű utak
csomópontjáig tart, amely szintén felújításra kerül, az 1117-es
jelű úttal együtt. Az út teljes hossza 39,7 kilométer lesz.

A kezdő csomópont és az M1-es autópálya herceghalmi
csomópontja között lévő kétszer egy sávos utat felújítják. Az

Zarándokút fejlesztése
Nemrégiben konferenciát tartott a Mária Út Egyesület, amelyen elhangzott, 2016-ban várhatóan lesznek olyan uniós célforrások, amelyek a zarándokutak fejlesztését hivatottak
elősegíteni és amelyekből így Telki is részesülhet.

2015 december

Forrás: MTI, TN

Közösség
Kultúra

Mészöly Ágnes Telkiben
Rendhagyó gyermekirodalmi délután színhelye volt 2015.
november 27-én délután a Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola ebédlője.

Mészöly Ágnesről tudhatták meg ugyanis az érdeklődő
gyermekek, miként születtek meg neves művei, a Sünimanó és
a Darwin-játszma. A sikeres gyermekíró szívesen mesélt
magáról, műveiről, életéről. Megtudhattuk, hogy „hirtelen
felindulásból” készült el első könyve (a Sünimanó) és hogy
civilként mozgássérült gyermekekkel foglalkozik.

A közönség egyik tagjának kérdésére Ágnes azt is elárulta,
nincs kedvenc saját műve, hiszen a könyvek olyanok, mint a
gyermekei, nem tud dönteni közülük, mindegyiket másért
szereti.
A gyermekek is kérdezhettek tehát a szerzőtől, majd az író
felolvasott a könyveiből, végül pedig egy közös uzsonnán
vehettek részt az érdeklődők.

szb
Fotók: Ivanov Martin
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Közösség

Telkibe is ellátogatott a Mikulás
Sok-sok gyermek és persze család volt kíváncsi Telki hagyományos Mikulásváró és adventi rendezvényére, december
5-én, szombaton, a Pipacsvirág Általános Iskolában.
A kézműves foglalkozások során ki-ki elkészíthette egyedi
karácsonyfadíszét vagy éppen mécsesét, méltó módon
készülődve az ünnepekre. Sőt, a délelőtt folyamán egy
igen érdekes mesét is megtekinthettek a gyerekek a Grübedli
Játszóház jóvoltából Papírszínház, avagy utazás Meseországba címmel.

A nap fénypontja pedig a - rendkívül kedves és jó humorú Mikulás személyes eljövetele volt, aki ezúttal sem jött üres
kézzel, az izgatott gyermekek nagy-nagy örömére!
szb

2015 december

Közösség
Oktatás

Mese, zene, kirándulás, ünnepek –
kultúra az óvodában
„Három dolog maradt ránk a Paradicsomból:
A csillagok, a virágok és a gyerekek.”

Dante

Mi kell ahhoz, hogy egy kisgyerek jól érezze magát az
óvodában? Hát sok minden. Például kedves, türelmes óvónénik, dadusok, barátságos környezet és sok érdekes játék.
Napi rutin, ami biztonságot ad, és persze különleges napok,
amik eltérnek a megszokottól és színt visznek az óvodai
életbe.

A Telki Óvoda a 2015/16-os nevelési év első három
hónapjában számos érdekes programot biztosított a gyerekek
számára. A Harangvirág utcai épület aulájában három alkalommal is összegyűlt az összes csoport, hogy közösen
nézzenek meg előadásokat. Szeptemberben, a népmese
napján az óvodapedagógusok adták elő A szállást kérő róka
című magyar népmesét. Októberben a Gágogó zenekar
látogatott el a kicsikhez a Madárijesztő című előadással.
Novemberben az Ametiszt bábszínház Makktündér csodái
című darabját nézhették meg a gyerekek.
Az óvoda folyosóin járva, a csoportok faliújsága elárulja, mivel
foglalkoznak éppen a csemeték. A rajzokon, és a montázsokon látható, hogy az őszi programban helyet kap az Állatok világnapja, az Erdők hete, a szelektív hulladékgyűjtés, a
vitamin-hét és az október 23-i nemzeti ünnep is.
Az ősz legnagyobb szabású eseménye a novemberi Mártonnapi vigasság volt, amelynek programjában idén először

szerepelt lámpás felvonulás, töklámpás verseny és kiállítás,
máglyagyújtás és közös éneklés az óvoda udvarán. A szülők
süteménnyel és szendvicsekkel készültek, az óvónénik pedig
teával vendégelték meg a résztvevőket.
November 28-án került sor a hagyományos adventi kézműves
családi délelőttre, ahol a gyerekek a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó díszeket készíthettek. Erre az eseményre mindig
sokan látogatnak el, hála az óvónéniknek, minden évben új
ötleteket lehet ellesni az otthoni barkácsoláshoz.
Az idén is folytatódott az évek óta nagy népszerűségnek
örvendő Madarász ovi program, igaz, ezen csak a nagycsoportosok vehetnek rész.

„A fenti programokat a szülők, családok nagylelkű anyagi
támogatása, segítő munkája révén, közös összefogással, és
sok-sok szeretettel sikerült megvalósítani, amelyek felejthetetlen élményt nyújtottak gyermekeinknek. Természetesen hamarosan megérkezik a Mikulás és a várva várt Karácsony. Mi itt az óvodában, gyermekek és felnőttek izgatottan
várjuk, és lázasan készülünk erre a napra, amikor a hosszú
hetek apró meglepetései: a közös játékok, beszélgetések,
finomságok és persze a karácsonyi nagytakarítás után végre
megpillanthatjuk a csillogó tűlevelek alatt az ajándékokat. Az
óvoda dolgozói nevében kívánok minden családnak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt” - mondta Petrovszkiné Krizsán
Adrienn, az intézmény vezetője.
Wilcsek Médea
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Közérdekű
Jó napot!

Karácsonyi vers

A szeretet ünnepéhez közeledve egy kedves, egykor Telkire is
igencsak jellemző szokásra hívjuk fel a figyelmet.

Az ünnep alkalmából fogadják szeretettel egy falubélink
éppen 25 éve, karácsony előtt írt versét.

Évekkel, évtizedekkel ezelőtt, amikor a még csupán néhány
száz lelkes faluba elkezdtek beköltözni a főként Budapestről
érkezők, az utcán, buszmegállóban vagy éppen a boltban
találkozáskor még mindenki köszönt mindenkinek –
függetlenül attól, hogy ismeretlenek voltak egymásnak vagy
akár régi cimborák. Ez akkoriban teljesen természetes volt, és
a kitelepülési, építkezési hullám kezdetén is megmaradt ez a
szép szokás.

A település növekedésével együtt, ahogyan egyre inkább
többségbe kerültek az egykori városlakók, valahogy eltűnt ez,
és ma már csak ritkán tapasztalható, hogy például a megállóba érkezve egymásra biccentsenek azok, akik nem régi jó
ismerősök.

Pedig a falu annak ellenére, hogy „kissé” megnőtt, falu
maradt, és bár sokkal többen élünk benne, mégiscsak
érdemes lenne visszahozni ezt a remek szokást, és egymásra köszönnünk az utcán vagy éppen a megállóban!
szb

Egyházközségi programok
Karácsony, Szenteste
„Éjféli mise, Telki: 22 óra

Karácsony ünnepe, december 25.
Telki: 9 óra 15 perc
Szent István ünnepe
Budajenő: 10 óra 30 perc

Szent család ünnepe, december 27., családok megáldása
Telki: 9 óra 15 perc
Hálaadás, december 31.
Budajenő: 17 óra

Óév búcsúztató - Újév köszöntő
Budajenő: Öreg-templom, 23 óra 30 perc
Újév, Január 1.
Telki: 18 óra 30 perc

Falukarácsony
Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra!

Jöjjenek, és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet
2015. december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.
Az előadás 16 órakor Budajenőn is megtekinthető.
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Harangszó hív
Bim-bam, bim-bam
Imára hív az est harang
Megnyugvás kell és áhítat
E nép jobb létre fogant.

Bim-bam, bim-bam
Gyertek, ma én is elmegyek
Nyílt szívvel, talán reménység
Öröm szállja meg lelketek.
Bim-bam, bim-bam
Bár jönnek néha kis jelek
S kissé feltámadhat a szél
Mi elsodorja a felleget.

Bim-bam, bim-bam
Gyertek, ma én is elmegyek
Az Urat dicsérni, mert karácsony
Áldott napja már közeleg.
Bim-bam, bim-bam
Jó lelkek velem jöjjenek
Kövessük együtt a csillagot
A három király mit követett.

Bim-bam, bim-bam
Érezzétek egy az utunk
Bizalommal, könnyel, szenvedéssel
Urunk bölcsőjéhez egyszer így eljutunk.

Drexler János
Telki, 1990. december 15.

Közösség
Kultúra

A Hónap alkotója: Pasztircsák János
Pasztircsák János 1945 óta görgeti a lába alatt a földgömböt.
A számára legkedvesebb és leggyönyörűbb vár alatt nőtt fel,
a Diósgyőri Vasgyár közelében. Ahogyan mondta, ez utóbbi
minden józan gondolkodású fiúgyereket arra predesztinált,
hogy valamelyik fémipari szakmát tanulja ki, és - apja szavával élve – „azután posztgraduálisan jöhet Ferenc Jóska meg a
dualizmusa”. Felmenői férfi ágon mind a Vasgyárban dolgoztak, azaz „Vasgyáriak” voltak, ami akkoriban komoly rangot
jelentett.
János azonban 17 évesen Budapestre került, egyedül, mindenféle apanázs nélkül, nem törődve azzal, milyen kalandos
út várhat rá. 31 évesen az Iparművészeti Egyetem formatervező szakán találta magát, diplomával a kezében, feleségével az oldalán, kislányával a bölcsőben. Ekkor elmondása
alapján elkezdődött a „magadnak tanulsz fiam”: hosszú ideig
szabadfoglalkozású designerként dolgozott, emellett volt
szerencséje közben a „Kisképző”-ben tanári állást vállalni és
egy osztályt végigvinni.

Sokan úgy ismerik, mint karikatúra rajzolót, ám ő nem tartja
magát hivatásos karikatúristának. Úgy érzi ugyanis, hogy ha
valahová elszegődne e téren, soha többé semmi sem jutna
eszébe. Elmondása szerint gyakran hajnaltájban jönnek
számára a legjobb ötletek.

Talán sokan tudják, hogy neki köszönhetjük a lassan 10 éve
Telkiben átadott, kőből készült 56-os emlékművet a Pajta
közelében. Ám ahogy ő mondja, még mindig gyötri a gondolat, hogy nem tudja, mi lesz, ha egyszer nagy lesz.

Feleségével még az egyetemi évei alatt találkozott. Larisza a
moszkvai textil akadémián tanult, textiltervező szakon és egy
akkori diákcsere programnak köszönhetően került Pestre.
Azóta együtt vannak, és János bevallása szerint minden
munkájában nélkülözhetetlen a segítsége - előfordult, hogy a
saját munkáját is fel kellett adnia emiatt.

Lányai mára felnőttek, ám ő még a mai napig őriz a
fiókjában egy játszóteret, jobban mondva „mászótéri játszókát”, amelynek úgy tűnik, „nem jött el még az ideje”. Pedig
szívesen gondol rá, ahogyan a Mammut 2-ben található
szökőkútjára is, amely körül nincs olyan perc, hogy ne állnának gyerekek.

www.telki.hu
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Átütő siker a megyei Sakk
diákolimpián
A nagyszámú résztvevőre tekintettel három novemberi
hétvégén rendezték meg a 2015/16-os tanév Pest megyei
Sakk Diákolimpiáját. Iskolánk, minden más Pest megyei
iskolát megelőzve tarolt: 9 éremmel (ebből 4 arany) lettünk
gazdagabbak! Mind egyéniben, mind csapatban remekeltünk,
előbbi kategóriában 6, utóbbiban 3 érmet nyertünk.
Öt diákunknak a duplázás is sikerült, ők mind egyéniben,
mind csapatban érmet tudtak szerezni.

Tanulóink az alábbi dobogós helyezéseket érték el:
Egyéni eredmények:

Aranyérem: Persányi Barnabás (Profi fiúk, 3. korcsoport)
Kajzinger Panna (Amatőr lányok, 2. korcsoport)
Ezüstérem: Bartha Péter (Amatőr fiúk, 4. kcs.)
Móczár Sebestyén (Amatőr fiúk, 1. kcs.)
Bronzérem: Persányi Bálint (Amatőr fiúk, 1. kcs.)
Telihay Ádám (Amatőr fiúk, 4. kcs.)

Csapat eredmények:
Aranyérem:

- Telki felsős fiúk csapata: Persányi Barnabás, Bartha Péter,
Szabolcsi László, Danics Simon (3.-4. korcsoport)
- Telki alsós fiúk csapata: Huszár Levente, Szondy Péter, Persányi Bálint, Móczár Sebestyén (1.-2. korcsoport)
Ezüstérem:

- Telki alsós lányok csapata: Kajzinger Panna, Csizmadia
Hanna, Fülöp Réka (1.-2. korcsoport).
Szívből gratulálunk diákjainknak, és kiváló felkészítőjüknek,
Pregitzer György tanár úrnak ehhez a remek eredményhez!

Hatalmas
győzelem

A születése óta Telkiben élő Nagy Zsófia 2015. december
4-én, a Budapesten rendezett, VII. IKF Kempo Európa Bajnokságon két versenyszámban (stop-semi és kempo kumite) is
Európa Bajnoki címet szerzett!

A 11 éves lány, akire családja és egész Telki büszke lehet, két
és fél éve kempózik Budakeszin, Szilágyi András mester
vezetése alatt. Gratulálunk rendkívüli sikeréhez!
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Közérdekű
Természet
A főváros is jóváhagyta a
régió kettéválasztását
Egyhangú döntéssel támogatta december 3-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés a
Közép-magyarországi régió jelenlegi
közigazgatási határok mentén történő
kettéválasztását Budapest, illetve Pest
megye önálló, NUTS 2 egységekre.
Októberben egyébként a Pest Megyei
Közgyűlés, majd november végi ülésén
Telki község képviselő-testülete is
egyhangúan támogatta, hogy a megye
önálló régióvá váljon.

Forrás: pestmegye.hu, TN

A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Eljött az év utolsó programja: a most megnyíló Telki Hold
Nyugdíjas otthonba kaptunk meghívást.

Az eltelt évben halálesetünk nem volt, kisebb-nagyobb
betegséggel, de mindenki várja az ünnepeket. Idén voltunk
Ausztriában és Szlovákiában is. Jártunk Baján és Szekszárdon is, megnéztük a Budai Várat és a Várkertet. Klubnapjainkat a Pajtában tartottuk - mint mindig - igen jó hangulatban.
Ahogyan 2015-ben, jövő évben is színházba megyünk
januárban. Februárban pedig, ha az időjárás engedi, kirándulni fogunk fogaskerekűvel a János-hegyre.
Kívánok mindenkinek, a családtagoknak is jó egészséget!
Nagyon boldog, áldott karácsonyi és újévi ünnepet!
Márta és Laci
Tel.: 06-26-372-456

Csak megbízható forrásból
vegyünk tűzifát!
A Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészetének munkatársai
nemrégiben, egy terepi bejárás során falopás nyomait
észlelték. Rendőrségi közreműködéssel a fatolvajokat nem
sokkal később előállították, ám a hideg és a fűtési szezon
beköszöntével mindenképpen fontosnak tartjuk összefoglalni
a tűzifa vásárlás legfontosabb szabályait, hogy egyrészt ne a
jóhiszemű tűzifavásárlók járjanak pórul, másrészt, hogy minél
kisebb kár keletkezzen a hazai erdőkben.

A hazai erdők fakészlete Magyarország egyik legértékesebb,
és az erdészetek tevékenyégének köszönhetően folyamatosan gyarapodó természeti kincse és vagyona, melyet a fűtési
szezon kezdetén rendre intenzív támadások érnek az illegális
fakitermelők, a fatolvajok részéről. Aki a minél olcsóbb fűtés
érdekében bizonytalan forrásból származó tűzifát vásárol –
gyakran számla nélkül –, talán bele sem gondol abba, hogy az
erdészek nemzedékei által óvott érték jut el hozzá illegálisan.
A Pilisi Parkerdő Zrt. az általa kezelt erdőterületek fakészlete, és a nemzeti erdővagyon védelmében szeretné felhívni
a tűzifát vásárlók figyelmét néhány jó tanácsra, melyeket
érdemes évről-évre felidézni és minél több emberhez eljuttatni:
-

Minden esetben kérjünk számlát a vásárolt tűzifáról, amelyen a teljes vásárolt mennyiség és ár szerepel!

-

Ne vásároljunk ömlesztett tűzifát, ugyanis a tisztességtelen
árusok csalhatnak a mennyiséggel!

-

-

Kizárólag megbízható kereskedőtől, vagy közvetlenül az
erdészetektől (magán vagy állami) vásároljunk tűzifát!
A frissen vágott tűzifa esetében, magas víztartalma miatt
csak a térfogatban és nem a súlyban (tömegben)
megadott mennyiség megbízható.
Ha ismeretlentől vásárolunk tűzifát, legyünk jelen a felpakolásánál és mérlegelésnél, sőt, nem túlzás fotókat is
készíteni a szállítás előtt és után!
Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Ne álljon kétszer sorba!
2015. december 1-től a Budapesti Közlekedési Központ
kelenföldi ügyfélközpontjában már a Volánbusz bérletei is
megvásárolhatóak a BKK jegyei és bérletei mellett, időt
spórolva ezzel az utasoknak.

A kelenföldi helyközi autóbusz állomásról indul a Telki felé
közlekedő, 778-as busz is, így a közelében található BKK
ügyfélközpont - amely a hét minden napján 5:30 és 22 óra
között várja az ügyfeleket - a telkieknek is útba eshet.
A Volánbusz-bérletek árusításába további BKK-ügyfélközpontok az új szolgáltatás első időszakának tapasztalatai alapján
kapcsolódhatnak majd be.
Forrás: BKK, TN
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Ezeket kell tudni a tűzijátékozásról
A szilveszteri tűzijátékozás kapcsán megoszlanak a
vélemények. Van, aki ellenzi, van, aki pedig élne ezzel a
szórakozási lehetőséggel. Bárhogy is legyen, íme
néhány tudnivaló az Országos Rendőrfőkapitányságtól
annak érdekében, hogy ha tűzijátékozunk, azt a lehető
legbiztonságosabban tegyük.

nélkül megvásárolhatják, és a használati, kezelési útmutatóban foglaltak szerint december 31-én 18 órától január 1jén 6 óráig felhasználhatják.

Tanácsok

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező
nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletből
vásárolható meg. A legális forgalmazási helyeken szakképzett
pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást is adhat a termék
használatáról. Az illegális árusoktól vásárolt termékek
minősége nem ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű
használati útmutató általában hiányzik, ezért a működtetésük
rendkívül balesetveszélyes. A fel nem használt vagy hibás, 3.
pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékot szilvesztert követő
5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki köteles azt térítésmentesen visszavenni. A termék január 5-ig
történő visszaszállításával, valamint a forgalmazó általi visszavételével kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el.

Tűzijátékot kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól,
magyar nyelvű használati utasítással ellátva vásároljon! Ne
vásároljon lejárt felhasználhatósági idejű terméket! Az el nem
zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül sose hagyja,
valamint úgy tárolja azokat, hogy a gyerekek ne férhessenek
hozzá! Olvassa el a használati útmutatót és mindig tartsa be
az abban foglaltakat! A termékeket ne szerelje szét és ne
alakítsa át! A hibás terméket felhasználni tilos, azt a vásárlás
helyére vissza kell szállítani! A termékek jelentős része csak
szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtesse
azokat! Kézben tartva ne működtessen tűzijátékot és soha ne
hajoljon fölé! Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában és oldalirányban tartsa be a használati útmutatóban szereplő biztonsági
távolságokat!

Ki és mikor használhatja a
tűzijátékokat?

A hatályos jogi szabályozás értelmében az 1. pirotechnikai
osztályba tartozó tűzijátékot a 14. életévüket betöltött személyek, a 2. pirotechnikai osztályba tartozókat a 16. életévüket
betöltött személyek egész évben megvásárolhatják, és a
használati, kezelési útmutatóban foglaltak szerint felhasználhatják.
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékot 18. életévüket
betöltött személyek december 28-a és 31-e között engedély

2015 december

Nem mindegy, hol vásároljuk
meg!

Petárdázni tilos!

Magánszemély továbbra sem birtokolhat és használhat fel
petárdát! A rendőrség a petárdát birtoklókkal és használókkal
szemben szabálysértési eljárást kezdeményez, akik akár
százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók. A
szabálysértés miatt a rendőrség mellett közterület-felügyelő,
és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott
ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.
Vigyázzon arra, hogy az ön szórakozása ne veszélyeztessen másokat, állatokat, tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet!

Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig született:

Benedicty Gergely és Benedicty Krisztina
2. gyermeke: Benedicty László Balázs

Kertész Imre és Kertész Éva 2. gyermeke: Kertész
Viktor
Sok boldogságot kívánunk!
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