TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2012. 5.hét 5.szám

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2004. (XII. 10.) r e n d e l e t e
a vízközművekből biztosított szolgáltatások díjainak megállapításáról

Gyászjelentés
Megrendülten és fájó szívvel
tudatjuk, hogy Lakatos Péter
a Városellátó Szervezet vezetője,
önkormányzati képviselő
2012. január 29-én elhalálozott.
2012. február 3-án, (péntek)
13.00 órakor helyezték örök nyugalomra
a téglási köztemetőben
görög katolikus szertartás szerint.
Nyughelye a Képviselő-testület által
adományozott díszsírhelyen van.
Téglás Város Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal,
Képviselő-testület
Városellátó Szervezet

– a 32/2005. (XII. 22.), 29/2006. (XII.21.), 19/2007. (XII. 22.) rendelettel,
23/2008. (XII.23.) rendelettel, a 28/2009. (XII.23.) rendelettel, a 18/2010.
(XII. 23.), 21/2011. (XII.23.) és 1/2012.(I.26.) önkormányzati rendelettel
módosított szöveg, hatályos 2012. 01.27-től –
Téglás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves csatornaszolgáltatásról szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésére - a vízközművekből biztosított szolgáltatások díjainak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §*
Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz (ÁFA nélküli)
díja:
a) Alapdíj:
139.- Ft/bekötés/hó
b) Lakossági:
295.- Ft/m3
c) Közületi:
314.- Ft/m3
A közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés (ÁFA - nélküli) díja:
a) Lakossági:
167.- Ft/m3
b) Közületi:
218.- Ft/m3
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
A megállapított díjak magukban foglalják a számlázás és díjbeszedés költségeit is, amelyet – az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján – a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végez.

2. §
Az 1. § (1) bekezdésben megállapított alapdíj a vízmérők előírás szerinti hitelesítésére nyújt fedezetet, amelyet a szolgáltató végez el.
A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség. Mérés hiányában a csatornába bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy
annak beszerzése honnan történik.
A lakossági szennyvízdíj elszámolásánál - a locsolási célú felhasználás miatt az április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra eső vízfogyasztást
10 %-kal csökkenteni kell. A szolgáltató a korrekciót valamennyi lakossági
fogyasztó esetében köteles alkalmazni.
* A viziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
2012.01.01-től nem az önkormányzatok állapítják meg a vízdíj összegét,
ugyanakkor 2012. 01.01-től legfeljebb 4,2 % díjemelést alkalmazhat a szolgáltató!
3. §
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a vízközművekből biztosított szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló 24/1999. (XII.
20.) Tö. sz. rendelet és az azt módosító 24/2001. (XII. 29.) Tö. sz., 20/2002.
(XII. 12.) Tö. sz., 26/2003. (XII. 23.) Tö. számú rendeletek hatályukat vesztik.
Amennyiben a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget arányosan kell megosztani a
díjváltozás előtti és utáni időszakra. A 2005. január 1-je előtti időszakra számított mennyiséget a 2004. évre érvényes 24/1999. (XII. 20.) Tö. sz. rendeletben
meghatározott díjon kell számlázni.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
A téglási iskola sikere

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Ökoiskolaként rendszeresen figyelemmel kísérjük a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokat. Az „Alkoss valamit HULLADÉKBÓL” c. internetes felhívásra a 3.c osztályból 4 alkotást is
készítettek a tanulók. A pályázat célja az volt, hogy felhívja a gyerekek
figyelmét a hulladékhasznosítás fontosságára. Az egész országból érkező
alkotásokból a 6-12 éves korosztály vegyes kategóriájában közel 400
pályamunka közül az „Erdei focipálya” c. alkotás a zsűri véleménye
alapján I. helyet ért el.

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I.25.) határozata:
A képviselő-testület a 2011. december 22-én elfogadott 114/2011. (XII. 22.) határozatát – az „Egyes törvények Alaptörvénynyel összefüggő módosításáról” szóló 2011. évi CCI. évi törvény 196. § (2) bekezdésére figyelemmel – visszavonja, és a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-val 2004. december 21-én kötött 5500/2004. számú szerződés módosítását 2012. január
1-től az alábbiak szerint állapítja meg.

A győztes alkotás készítői:
Ördög Dávid,
Szegedi Ádám,
Sőrés László.

Ezúton is gratulálok a
nyerteseknek!
Úgy gondolom, ismét tettünk egy apró lépést, mellyel felhívjuk a jövő
nemzedék figyelmét a környezet megóvására.
Simonné Kiss Ágnes osztályfőnök

1. A szerződés IV. 2. pontja helyébe az alábbi díjtételek lépnek:
„ 2. A közszolgáltatási díj – ÁFA nélküli – mértéke magánszemélyek esetén:
a,120 literes gyűjtőedényben elhelyezett háztartási szilárd hulladék heti egyszeri elszállítási- és kezelési díja: 1.237,-Ft/hó
b, A rendszeresen keletkező hulladékmennyiségen felül keletkező hulladéknak a szolgáltatótól vásárolt, 110 literes jelölt
zsákokban történő (alkalmankénti) elszállítási- és kezelési díja: 248,-Ft/zsák
c,1100 literes gyűjtőedényben elhelyezett háztartási szilárd hulladék heti egyszeri elszállítási- és kezelési díja:10.066 Ft/hó
d,1100 literes konténer egyszeri ürítési díja (elszállítási- és kezelési díja): 2.344,- Ft/konténer”
2. A szerződés IV. 5. pontja helyébe az alábbi díjtételek lépnek:
„5. Hulladékkezelő telepen külső beszállítók – ÁFA nélküli – elhelyezési díjai:
a.
Kommunális hulladék
b.
Építési törmelék (<10% szennyezőanyag tartalommal)
c.
Szennyezett törmelék (depónia takarására alkalmatlan)
d.
Gumiabroncs (120cm átmérő felett)
e.
Bérmérlegelés 40 tonnáig hitelesített hídmérlegen:
f.
gumiabroncs (120 cm átmérő alatt)
g.
tiszta föld
h.
elektronikai hulladék
i.
zöldhulladék
j.
Papírhulladék, hasznosítható műanyaghulladék:

9.828.- Ft/tonna
982,-Ft/tonna
3.386,-Ft/tonna
7.100,-Ft/tonna
872,-Ft / alkalom
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
átvétele piaci áron”

Képviselő-testületi ülés
Téglás Város Önkormányzat Képviselő testülete 2012. január 25-én, szerdán 14.30-tól a Városháza Tanácstermében tartotta az év első ülését.
Az első napirendi pontban polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
Elfogadta a testület a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót. Az intézmény az anyagi korlátok ellenére egész évben változatos, szép programokkal várta a kikapcsolódni vágyókat.
Elfogadásra került a Városi Sport Egyesület éves beszámolója is. A tavalyi évben a súlyemelő szakosztály sikerein túl a labdarúgó csapat és a kézilabda csapat is szép eredményeket ért el.
Módosult a viziközművekből biztosított szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló rendelet. Törvényi változások miatt módosult a hulladékszállítás közszolgáltatási díjairól szóló
rendelet.
A szociális törvény változása miatt módosult a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet.
Elfogadta a Képviselő-testület Település Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2010-2011 évi megvalósulásának értékelését. A közoktatási intézményekben továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére. A Bárczay Anna Városi Óvodában és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben a beszámolási időszakban sikerült biztosítani a településen élő gyermekek számára az oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést és a maximális személyi, tárgyi feltételeket.
Elfogadták a 2010-2011. évre vonatkozó Közművelődési Stratégia értékelését. A gazdasági nehézségek ellenére az elmúlt évben is sikerült a lakosság minden rétegének biztosítani a
művelődést, a szórakozást. Sajnos a családok anyagi helyzete tovább romlik, így a jövőben még nagyobb szükség van közösségformáló, kikapcsolódást nyújtó programokra.
A nem dohányzók védelméről szóló törvény életbe lépése miatt módosítani kellett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint a Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Elfogadta a Képviselő-testület a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. A módosításra a ”Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat benyújtása miatt van szükség.
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult, hogy önkormányzatunk A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a romániai Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium
által meghirdetett, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében (HURO/1101) pályázatot nyújtson be. Önkormányzatunk, mint vezető partner vesz részt a
pályázatban A projekt elősegíti a korszerű megújuló energiák népszerűsítését, elterjesztését a vállalkozások és lakosság körében, ezáltal hozzájárul a két ország környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósításához.
A Képviselő-testület zárt üléssel fejezte be munkáját.

EGYHÁZI HÍR

REKLÁM

Római katolikus hír
Február 2: GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ünnepe tartalma szerint éppen úgy az Úr ünnepe, mint Szűz Máriáé. Isten Fia
már születésekor találkozott a választott néppel. Az egyszerű pásztorok hódolata ezt jelentette. Ezen a napon azonban a szent törvények
értelmében először találkozik a templomban a papsággal és a prófétákkal, a maga örök papságának előképeivel. Az Úrnak ez a találkozása
szolgájával, az ünnepi liturgia első és legmélyebb gondolata. Egyúttal Máriának egy olyan törvény iránt tanúsított engedelmességét dicsőíti;
amely bár mindenkire érvényes volt, de őreá nem; s ezáltal ez a nap Mária-ünneppé is válik. Jézus bemutatása a templomban, illetve égi
Atyjának való szentelése a gyertyaszentelésnek (megszentelt világosságnak) mai szertartásában jut kifejezésre. Azért szenteljük meg az
emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. A Megváltó isteni fényét jelképezzük,
amely mindent az örök fényességgel áraszt el, és hogy jelezzük lelkünk tisztaságát, amellyel Krisztus elé járulunk. Az égő gyertya jelképezi
továbbá magát az Istenembert is. Tiszta viaszból készült ez a gyertya, melyet a méhek állítanak elő. (A viasz az Istenember emberi, a láng az
isteni mivoltát fejezi ki.)
A hagyományos, magyar paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. Keresztelésig az újszülött
mellett világított, amikor a fiatal anya először ment a templomba, szinten szentelt gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos beteg
mellett, szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy annak fényénél múljon ki a világból. Szentelt gyertya égett a halott mellett is.
Mindenszentek és halottak napján, de más nagyobb ünnepeken, húsvétkor és karácsonykor is meggyújtották. A szentelt gyertyát a
sublótban, ládafiában tartották vagy szalaggal átkötve a falra helyezték.
Templomunkban csütörtökön délután 5-től lesz szentmise gyertyaszenteléssel, vasárnap délelőtt fél 10-kor kezdődő szentmisén gyertyaszentelés és Balázs-áldás is lesz.
Juhász Imre plébános

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Különleges kedvezmények várják Önt a
Membrán Üzletházban

Függöny, sötétítő 20%-os
Köntös, hálóing, pizsama 50%-os
Kerékpárok 20% -os
kedvezménnyel kaphatók üzletünkben

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata helyben,

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Téglás, Kossuth u. 18. alatt.
Érdeklődni:
Szabó Zsolt
Telefon:
20/986-9902

Fekete Imre Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 47/a
Nyitva: H - P: 7.00-17.00-ig SZO: 7.00-12.00-ig
Telefon: 52/277-999 06/30-566-0998

* TÉLI gumik értékesítése,folyamatosan kedvező
árakkal
* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása
Több munka-álláson, gyors,
pontos munka

PIZZA és ebédszállítás
Rendelés felvétel:
06-52/277-437, 06-30/336-03-93 Web: www.gasztrobar.hu

Fűtsön olcsóbban és környezetét kímélve
BIO FABRIKETTEL!
Kapható: Hajdúhadház, Kossuth u.
AVIA Töltőállomás
50Ft/ kg, kiszerelés:10 kg

Február 1-jén nyitás!!
Ergoline 600 és Ergoline 500-as
szoli gépekkel, vadonatúj EU 03-as

Tulajdonságai:
Faipari melléktermékből (fűrészpor) készült magas
nyomással, kötőanyag nélkül, préselve
Magas fűtőértéke 18,7 MJ/kg
Nedvességtartalma kicsi, kb. 7-8%, ezért nagyon jó
hatásfokkal ég, nem károsítja a kéményt és fűtőberendezést.

csokicsövekkel várjuk vendégeinket.
Ezen felül szauna és konditerem használati lehetőség!
Téglás, Böszörményi-Petőfi u. sarkán (a régi Kati presszó helyén)
Érdeklődés, időpontfoglalás: 30/3624-624

Hamutartalma rendkívül kicsi, 1-2%,
ami növényi tápanyagként kiskertekben
hasznosítható

PÉNZÜGYI BETEGSÉG SZERTE A VILÁGON
NEOLOGIZMA REJTVÉNY DARABOLÓS-ÖSSZERAKÓS MÓDRA

Nyitva tartás: Hétfőtől- Vasárnapig 10-20 óráig
Kedvezményes bérletvásárlási lehetőség!
Készítő: Horváth István

Az ábrába beírandó szavak közül a legfeljebb 4-betűseket külön szedtük, őket egyszerűen csak be kell helyezni a megfelelő helyre. A legalább 5-betűseket viszont
részekből kell összerakni, az ilyen szavak úgy állnak össze, hogy a részeket a meghatározások sorrendjében balról jobbra kell beírni az ábrába. Helyes megfejtésük
esetén mindig értelmes lesz az egészként adódó szó, amelynek viszont nem adtuk meg a meghatározását. (A magánhangzó párokra vonatkozik az a szabály, hogy pl.
az O-Ó pár között nem teszünk különbséget. Kivételt csak az A-Á és az E-É pár jelent.)
Vízszintes: 1. Platón, ógörög filozófus főműve + a hálálkodás szava, röviden + orvosi recept. 9. Daisy-vel együtt: mosogatószer + István egyik becézése.
10. … királya (Édouard Lalo operája) + só, franciául + állóvíz. 11. Ibis Budapest … Hotel; szálloda a történelmi belváros és a repülőtér között, félúton + a hangerősség (hangosság) mértékegysége. 13. Borítókosár + Zita egynemű betűi! 14. Antonov tervezte repülőgépek betűjele + többes szám, harmadik személyű személyes névmás + rag, -ról párja. 15. Valahonnan származó férfi, népiesen + … Hansson; svéd költő. 18. Ütlegel + határozói igenév képzője, -va párja. 21. Németország „sportjele” + „… berek, nádak erek” (szólás). 22. A Budapesti Értéktőzsde rövidített neve + egykori szocialista biztosítónk rövidített neve (Állami Biztosító).
23. A gyorsulás mértékegysége (Galileo Galilei nevéből származik) + International Law Enforcement Academy, röv. (Nemzetközi Rendőr Akadémia, koncepciója
1996-ban keletkezett). 24. Arany, franciául, vagy a vagy (kötőszó), angolul + … Modo; Elio Petri, olasz filmrendező 1976-os filmdrámája + az „Y”-t előző betű a
magyar ábécében. 25. „Boldogító szó”, az angol templomokban + terület, röv. + nap (de nem az égitest), angolul. 26. Állami jövedelem + tova, messzire + Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, röv. + ilyen „üveg” is van, és mivel régebbi fajtái között környezetszennyező tulajdonságú is volt, rá is vonatkozott a „Tapossa
laposra” (mielőtt bedobná a kukába) felhívás.
Függőleges: 1. Fekvőhely + egyszerű gép + Fekete István „fecskéje” + házak kéményein fészket rakó költözőmadár. 2. Szabálytalanság a labdarúgásban + …
Baba; indiai vallási guru, 2011-ben halt meg. 3. Paripa + főzeléknövény. 4. Manchester United, röv. + régi magyar tömegmérték. 5. Tíz fele + iskolai előadással
kapcsolatos. 6. Ló kedvenc tápláléka + az az égitest, amelyen élünk. 7. Világifjúsági Találkozó, röv. + a Volga mellékfolyója. 8. Amerikai magánegyetem Connecticut államban + … Ness; skóciai tó, régebben gyakran szerepelt a híradásokban, mert azt állították, hogy egy víziszörny él benne + ökölvívás + az einsteinium vegyjele. 12. Yoko …; John Lennon özvegye + helyrag, -ra párja. 15. Előny + 51, római számmal kifejezve. 16. … Gibson; amerikai születésű, ausztrál színész +
kettősbetű, ugyanúgy kell kiejteni, mint a „j”-t + spanyol névelő. 17. Budapesthez közeli település lakója + énekelhető költemény. 18. Út, latinul +

Történelemtanárok Egylete, röv. 19. Igaz + római 501. 20. Cápafej! + olasz drámaíró, 1997-ben irodalmi Nobel-díjat kapott (Dario) + éneklő
szócska. 22. Denevér, angolul + pulykaszelet!
A változtatás nélkül beírandó szavak:
ALE, BL, BT, CIKI, DE, ERAT, ÉS, ÉSO, FED, GEO, ID, IFO, KÉ, KLTE, KOCH, LF, MO, NR, NTB, ŐR, RD, RG, RO, RT, SO, SR, TY, ZI.
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Téglás Városi Képes Újság Impresszuma
Felelős kiadó:
COM 2 BT. Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.

A megfejtést hiánytalanul kitöltve, kivágva a Com 2 Bt., Téglás, Malom u 2/a alatti
irodájába kérjük leadni, a megjelenést követő szerda 10:00-ig.
Múlt héten nem érkezett helyes megfejtés
A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a Malom u. 2/a alatti irodában.
Megfejtő neve: …………………………………………………….. …………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………….
Megfejtő lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….
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