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Polgármesteri tájékoztató
A képviselő-testület a 2012. február 13-ai ülésén elfogadta Téglás Város Önkormányzat 2012. évi költségvetését.
A világgazdasági válság egyre erőteljesebben érezteti negatív hatását Magyarországon is, amelynek hatására a hitelpiacok beszűkültek, a finanszírozási költségek jelentősen emelkednek. Az elhúzódó pénzügyi válság több száz család
életét keseríti meg városunkban. A jelenlegi helyzetet súlyosbítja, hogy a szakértők által előzetesen vélelmezett
egy-másfél évnél jóval hosszabb recesszióval kell számolnunk. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 2012 átmeneti év
lesz, hiszen megszülettek azok a sarkalatos törvények, mint az önkormányzati törvény, államháztartási törvény,
köznevelési törvény, amelyek részben már idén, illetve 2013. január elsejétől fejtik ki hatásukat. Ezek a törvények
alapvetően megváltoztatják az önkormányzatok gazdálkodási kereteit. Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel
kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény
kiemelt feladata (2011. évi CXCV. törvény). A 2012. január 1-től hatályos törvény értelmében elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
(ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, külön-külön elemi költségvetést kell készíteni a részükre, gazdálkodásukról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.
A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és az Ávr. előírásai, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) valamint az ágazati jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre. A helyi önkormányzat kiadásai az Ötv. által előírt kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások (közvilágítás, egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, óvodai
nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, egészségügyi és szociális alapellátás). A fenntartott költségvetési
szervek (intézmények) részére ezen feladatok ellátására nyújtott önkormányzati támogatás jelenti az önkormányzat
kiadását, az intézmény oldaláról pedig a finanszírozást.
Az polgármesteri (önkormányzati) hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásánál az Ötv. és
az ágazati jogszabályok voltak az irányadók. A hivatal előirányzatai között jelenik meg a végzett tevékenységekkel, a
képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásával, a
jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításával, a
vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások.
Az új államháztartási szabályoknak köszönhetően 2012. évtől minden költségvetési szervnek (helyi önkormányzat,
önkormányzati hivatal, nemzetiségi önkormányzat, fenntartott költségvetési szervek) önálló fizetési számlával,
adószámmal kell rendelkeznie, továbbá elemi költségvetést kell készítenie, attól függetlenül, hogy milyen a gazdálkodási besorolása (önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő).
A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttesen határozzák meg.

A normatív állami hozzájárulások és támogatások mértéke többségében 2011.évi szinten alakul azzal, hogy az egyes
normatív támogatásokat kötött felhasználású körbe csoportosították át, (kedvezményes étkeztetés, az ingyenes
tankönyvellátás, valamint a szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok normatíva). A társadalmi – gazdasági
és infrastukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települések támogatása, kikerült
a normatív támogatások közül, ez 15 millió mínuszt jelent. A pénzbeli szociális ellátásokhoz kapott támogatás 11
millióval emelkedett.
Sajnálatos módon csökkennek az átengedett központi adók is. A gazdasági válságnak köszönhetően a helyben maradó
Szja. 2 millió, az adóerőképesség 12 millió forinttal csökkent. Az önkormányzat saját bevételeiről elmondható, hogy a
magánszemélyek kommunális adójának emelésével 4 millió Ft többletbevétellel számoltunk.
A közfoglalkoztatási rendszer ebben az évben is változott. A foglalkoztatás pályázati rendszer keretében működik.
A foglalkoztatható létszám folyamatosan csökken, ezzel egyidejűleg fokozatosan emelkedik a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülők száma.
A 2012. évi költségvetés összeállítása, tárgyalása során legfontosabb alapelvünk volt az intézmények biztonságos
működtetése, a gazdálkodás biztonságának megőrzése. A város által nyújtott közszolgáltatások biztosítása.
A tervezés során számba vettünk minden lehetséges megoldást a költségeink csökkentésre, mivel az infláció
hatásaként működési kiadásaink folyamatosan növekednek. A személyi kiadások csökkentése érdekében továbbra is
szem előtt tartjuk, hogy létszámcsökkentés aktív dolgozót lehetőleg ne érintsen, azaz a nyugdíjba vonulók helyett nem
veszünk fel senkit. Összességében a város működtetésével kapcsolatos kiadások a bevételi korlátok miatt várhatóan
nem lesznek növelhetők. A tervezett feltételekkel teljesíthetőek a vállalt pénzügyi kötelezettségek, megőrizhető az
intézmények működési biztonsága.
A felhalmozási kiadások között szerepel a már elnyert támogatásból megvalósuló bowlingpálya kialakítása, mely a
fiatalok szabadidő eltöltését segíti elő. Életveszélyes állapota miatt tovább nem halasztható a régi iskola lebontása.
Természetesen a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával további forrásokhoz szeretnénk jutni. Továbbra is
fő cél a város csapadékvíz elvezetésének a megoldása, mellyel a belvíz okozta károkat enyhíteni tudjuk, valamint a
megújuló energiaforrások bevezetésének pályázati lehetősége.
Összességében 2012-ben 1.216 millió Ft-ból gazdálkodhatunk. Ebből az összegből 1.099 millió Ft működtetésre 117
millió Ft-t fejlesztési jellegű kiadásokra fordítunk.
Az Önkormányzat 2012. évi működési hiánya takarékos gazdálkodással, a feladatok racionális átszervezésével tovább
csökkenthető. A pénzügyi és gazdasági válság közepette nem lehet kényelmesen hátradőlnünk, minden egyes napon
erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ne vesztesei, hanem nyertesei legyünk a válságot követő új időszaknak .
Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Borversenyen jártak kertbarátaink
Megyei borversenyt rendeztek február 25-én, szombaton
Debrecenben, a megyei önkormányzat ebédlőjében. A versenyre 12 Kertbarátkör 83 borral nevezett be. A verseny kikötése,
hogy csak ezen a tájegységen termelt szőlőből és saját készítésű
borral lehetett nevezni.
A megmérettetésből a téglási Bek Pál Kertbarátkör sem
maradt ki: Drén András, Fejszés Imre, Hadházi László, Hegedűs
Miklós, Hordozó János, Kerékgyártó András, Tömöri László,
Szabó László nevezett be. Fejszés Imre és Tömöri László
kertbarátaink igen szép eredménnyel tértek haza a viadalról.
A zsűri három kategóriában (fehér, nemesvörös és
vegyesvörös) ízlelte és értékelte a borokat. A verseny folyamán
minden kategóriában kiosztásra került „Az év bora” vándorkupa, melyet a tulajdonos egy évig birtokolhat.
Fehér-bor kategóriában Fejszés Imre fehér cuveé bora bronz
minősítést kapott. Vegyes borok kategóriában Fejszés Imre
ezüst minősítéssel, Tömöri László pedig bronz minősítéssel lett
gazdagabb.

A Bárczay Anna Városi Óvoda vendége volt 2012. február
23.-án " Muzsikás Péter". Az óvodások fúvós, ütős és
vonós hangszerekkel ismerkedhettek meg és ki is próbálhatták azokat. A gyerekek nem csak hallgatói és nézői
voltak a műsornak, hanem aktív résztvevői is.
A délelőtt nagyon jó hangulatban telt, mindenki jól érezte
magát. A gyerekek egy kis hangszerismerettel is gazdagodtak.
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető helyettes

Reméljük, hogy az eseménnyel
sikerült minden szép gyermekkori
emléket felidézni, minden hajdani
élményt elraktározni, és minden
t u d á s u n k a t g ye r m e k e i n k n e k
továbbadni.

Gratulálunk!

Gratulálunk minden résztvevőnek és a győzteseknek!
Báji Dánielné és
Simonné Kiss
Ágnes

Icinke-Picinke vers és mesemondó verseny
A Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. február 21-én és 22-én rendezte meg az
Icinke-Picinke vers és mesemondó versenyt. A gyerekek nagyon ügyesen és
bátran adták elő a megtanult verseket és meséket. A zsűrinek igen nehéz dolga volt
a díjak odaítélésében. A helyezettek szép könyvekkel gazdagodtak, a különdíjasok
pedig egy-egy bábbal térhettek haza.
Kategóriák és helyezettek:
Vers
1. Juhász András
Micimackó csoport
2. Dancsi Réka
Margaréta csoport
3. Szabó Krisztina Pillangó csoport
Külön díjas:Kerekes Petra Kisvakond csoport
Mese
1. Dezső Máté
Cica csoport
2. Pénzeli Tamás Szivárvány csoport
3.Riczu Ágnes Százszorszép csoport
Külön díjas: Nagy Dorina Cica csoport
Verses-mese
1. Boros Martin
Kisvakond csoport
2. Szűcs Virág
Cica csoport
3. Csukrán Alexandra Cica csoport
Külön díjas: Ölveti Lili Cica csoport

a verseny
szervező

Dr. Balogh Klára gyermekgyógyász,
családterapeuta megnyitó, ünnepi
gondolataiban a család, a gyermek, a
játék értékét, érzelmi erejét hangsúlyozta.

A téglási II. Rákóczi F. Ált. Isk. és AMI tanulói, Kiss Dorottya és
Kovács Barbara valamint a hajdúhadházi Torzsás Néptánc Együttes
tagjai szó, zene és tánc csodálatos elegyéből összeállított műsorral
szórakoztatták a jelenlévőket.

Ebben a kategóriában a
vándor-kupát is sikerült
elhoznia Fejszés
Imrének.

Iskolai versmondó verseny
Az alsó tagozatban idén is megrendeztük iskolánkban a versmondó versenyt, amelyre közel 40 kisdiák
készült. Színvonalas produkciókkal szórakoztatták a
zsűrit
és
a
jelen
lévő
közönséget.
Klasszikus és modern versek egyaránt szerepeltek az
előadásokban. A zsűri nehéz döntés után a
következő helyezéseket adta ki:
1.Osztály
1. Dobrán Csenge 1.b
2. Molnár Petra 1.a
3.Nagy Botond 1.b
2. osztály
1.Tomasovszki Petra 2.b
2. Debreceni Dóra 2.b
3.Molnár Panna 2.b
3. osztály
1.Görög Nóra 3.c
2.Varga Sára Luca 3.d
3.Czéh Petra 3.c Murguly Janka 3.a
4. osztály
1.Elek Diána 4.c
2.Czibere Brigitta 4.a
3. Fábián Zsanett 4.a

„A játék, …az gyönyörű!” címmel Asztalán
Sándor fajáték készítő és Hutkai László népi
iparművész munkáiból nyílt kiállítás a Városi
Könyvtárban. A népi játékokból, régi játékeszközökből összeállított
tárlat közönségét a szervező intézmény nevében Németi Katalin
könyvtárvezető köszöntötte.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Téglás Város Önkormányzata
tisztelettel hívja Önt

2012. március 9-én (péntek)
17 órára a Városi Moziba
VÁROSI NŐNAPI ÜNNEPSÉGRE.
Köszöntőt mond:
CZIBERE BÉLA polgármester
Műsor:
Ezüst-Alkony Népdalkör és Karcagi-Nagy Zoltán és Andi
operett – örökzöld - nóta-, és cigány showműsora

A 2012. év 8. hét 8. számban megjelent helyi adókkal
kapcsolatos cikk kiegészítéseként az alábbiakat közöljük:
ÉPÍTMÉNYADÓ: Az adó alanya az, aki a naptári év első
napján a város közigazgatási területén lévő építmények
közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
(építmény) tulajdonosa.
A lakás céljára szolgáló építmény a nem magánszemély
tulajdonában álló lakásokra vonatkozik.
A magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló
építményre továbbra is csak magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.

EGYHÁZI HÍR

VÁROSI HÍR
Tájékoztatás orvosok rendelési
idejének változásáról

Római katolikus hírek

VETŐ - 2012. február 25, Debrecen

A debreceni Szent József Gimnáziumban folytatódott az egyházmegyei szervezésű Vető Akadémia. Délelőtt Dr. nagy Edit főiskolai docens a gyászról
és mindennapi veszteségeinkről beszélt, délután Gertner Julianna szerzetesnővér a Férfi-női szerepekről tartott előadásából bővíthettük ismereteinket, a
déli elmélkedésben pedig lelkünket a nagyböjtnek megfelelően hangoltuk Krisztus arcának szemlélésére.
Dr. Nagy Edit a gyász megélésének nemi különbségeit ismertetve kiemelte, hogy amint az élet egyéb területein, így a fájdalmak megélésében is
lényeges különbségek vannak a férfiak és nők között. A nőknek szabad sírni, érzelmeikről beszélni, ugyanakkor keresik az emberi kapcsolatokat.
A férfiak ezzel szemben gyakrabban dühösek, szoronganak, magányosan élik meg fájdalmaikat. Nemi szerepüknek megfelelően erőseknek akarnak
látszani, családot összetartó erők szeretnének lenni. Jellemző a dicsekvés, rivalizálás, bagatellizálás, mintha nem létezne fájdalom, nehézség, félelem.
A gyermekek számára már óvodás koruktól kezdve erős érzelmi megrázkódtatást jelent egy közeli hozzátartozó elvesztése. Egzisztenciális félelmet is
vált ki bennük, hiszen önmagukról képtelenek gondoskodni. (Ki fog engem felnevelni?) Többnyire nem tudnak különbséget tenni az alvás és a halál
között. Ha azt mondjuk: a nagypapa „elment”, azt gondolhatják, hogy vissza is fog jönni.
Fontos, hogy a családban mondjuk ki, nevezzük néven a fájdalmat! Hiszen az élethez hozzátartozik a fájdalom is. Nem kell mindig keménynek lenni,
szabad sírni.
Önsegítő csoportokra is szükség van, ahol megtapasztalhatjuk, hogy mások is a mienkhez hasonló problémákkal küszködnek. Élhető kapcsolatokat kell
kialakítani, ahol egymás apostolaivá válhatunk!
Befejezésül II. János Pál tanítását véstük a szívünkbe: Ne féljetek a szenvedéstől és a haláltól! Mivel Krisztus keresztje a szeretet és a megváltás jele,
nem kell meglepődjetek azon, hogy minden igazi szeretet áldozatot követel. Ne féljetek tehát akkor, amikor a szeretet túl sokat követel!
Ne féljetek, amikor a szeretet áldozatot követel! Ne féljetek Krisztus keresztjétől! A kereszt az Élet Fája. Minden öröm és minden béke forrása.
Ez volt az egyetlen mód Jézus számára, hogy eljusson a feltámadásra és a győzelemre. Az egyetlen mód számunkra is, hogy részt vegyünk az Ő
életében, most és mindörökké.
Nagy Lászlóné
Templomunkban vasárnap délelőtt 9,30-tól, csütörtökön délután 5-től lesz szentmise.
Juhász Imre plébános

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012. március 1-jétől Dr. Tóth László és
Dr. Barta Károly rendelési ideje az
alábbiak szerint változik.
Dr. Tóth László rendelési ideje márc. 1-től:
Hétfő:
8.00-13.00
Kedd:
13.00-18.00
Szerda:
7.00-12.00
Csütörtök: 8.00-13.00
Péntek: 13.00-18.00
Dr. Barta Károly rendelési ideje márc.1-től:
Hétfő:
7.00-12.00
Kedd:
8.00-13.00
Szerda:
13.00-18.00
Csütörtök: 7.00-12.00
Péntek:
8.00-13.00
Dr. Silye Mihály rendelési ideje
nem változik.

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Járművezetői tanfolyam indul
Gyere és próbáld ki a ZUMBÁT,
minden szerdán 18:00-19:00 óráig
Tégláson,a sport pálya termében.
Egész Márciusban, ha még nem jártál nálam,
az első órád INGYENES!!!
További információ: 20/255-6436
www.zumbakriszti.hu

A Sógor Autós Iskolánál (Téglás, Pozsár Gy. u. 36.)

PIZZA és ebédszállítás

Első megbeszélés: 2012.03.01. 17 óra
Tanfolyam kezdése: 2012.03.06. 17 óra

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

Tavalyi áron!!!

Rendezvényszervezés, party szerviz

Megkezdett tanfolyamon óradíjat NEM emelünk.
Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

Ahol az elegancia lakik

Téglás, Kossuth u.50.
Tel.: 06-30/958-4748

A városban kóborolt 1 év körüli
kan kutyust (hosszú szőrű,
fekete és barna színű) Febr.20-án
találtuk meg. Szeretnénk
visszaadni a gazdijának.
Érdeklődni: 30/278-6725
30/218-9121

Függöny, sötétítő 20%
Köntös, hálóing, pizsama 50%
Kerékpárok 20%

FILMZENE 1996-BÓL
Készítő: Horváth István
Függőleges 4.: a film címe. Vízszintes 10.: a film zenéjének szerzője.
Vízszintes: 1. Növekszik a súlya. 8. Hazai popénekesnő. 9. Elnyomás. 12. „..., te édes”; 1963-as amerikai filmvígjáték.
13. Magyar gyógyszergyár. 14. Visszautasító ellentéte. 19. Áruházlánc. 21. Római szerelemisten. 22. Kifejlődik.
23. Szépirodalmi mű tartalmazhatja. 24. … regénye; Gárdonyi Géza műve. 25. Elefánt a Dzsungel könyvében. 26. Szív,
régies irodalmi szóval. 27. Fontos táplálék, de nem a vegetáriánusoknak!
Függőleges: 1. Párizsban élt olasz szobrász és festő (Amedeo). 2. Korai gyümölcs. 3. Mögé ellentéte! 5. A célnak megfelel. 6.Maradona, argentín focista, személyneve. 7. Ausztráliai emlősállat jelzője. 11. Szabó István „ezredese”.
15. Arab férfinév. 16. Álomképet látó. 17. Cirkuszi porond. 18. Udvarló. 20. Csekély értékű ékszer.
A változtatás nélkül beírandó szavak:
AH, ARGALL, BAS, FI, FO, FRA, GIMME, IGNI, ILL, JALA, KÜ, LÁ, LH, MC, OGO, OPI, RE, SÓ, ZAE.

Matematika korrepetálást és vizsgára felkészítést vállalok.
Érdeklődni: Horváth István, okleveles matematikus
egikarinti@indamail.hu 06- 30/725-8130
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Megfejtő neve: ……………………………………………………..…………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………
Megfejtő lakcíme..……………………………………………………………………

3

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

2012.03.19
Ady E.
Gábor Á.
Tóthfalusi
Bóti
Kender

2012.03.20
Akácos
Fényes
Stadion
Domb
Iskola

2012.03.21
Szilágyi E.
Mátyás K.
Kisszőlő
Bekk P.
Nyárfa

2012.03.22
Május 1
Kun B.
Szabadság
Petőfi
Dégenfeld

2012.03.23
Újvárosi
Hétvezér
Új

Felszabadulás

Vadász
Magazin

Egyetértés

Csokonai
Úttörő

6
9
11

12

13
14

7

15

16

17
18

19

21

20
22

23
24

25

26
27

Téglás területén 2 körzetbe van sorolva a lakosság vízóra leolvasás és vízdíjszámlázás szempontjából.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. körzet lakosságánál március hónapban végezzük az esedékes féléves vízmérő leolvasást.
A mellékelt táblázat tartalmazza a leolvasási ütemtervet.
Kérjük a lakosságot, hogy segítse kollégáinkat az ingatlanra való bejutásban és biztosítsa a vízóraakna hozzáférhetőségét!

Dohányos

5

10

Felhívás!

Városháza

4

8

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 heti megfejtőnk: Tömöri Sándor ( Kossuth u. 56. fsz.2.)
A 10. helyes megfejtő 4 Gb pendrive-ot nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a Malom u. 2/a alatti irodában.

2

Felhívjuk figyelmüket a 38/1995. /IV.5./ Korm. rendelet
17.§(1)pontjára, mely szerint „ a fogyasztó a vízmérőakna,
illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és
tisztán tartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.”

Közreműködésüket köszönjük!

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.

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és
eredetiségvizsgálata
helyben,Téglás,Kossuth u. 18. alatt.
Érdeklődni:
Szabó Zsolt
Telefon:
20/986-9902

Plangár József körzeti vízmű főgépész

