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Polgármesteri tájékoztató: Gépjárműadó mentesség
Tisztelt Lakosság!
A következőkben a gépjárműadó alóli mentességről szeretném Önöket tájékoztatni.
A 2012. évben hatályos jogszabályok a következőképpen rendelkeznek:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a s ú l y o s
m o z g á s k o r l á t o z o t t s z e m é l y , a s ú l y o s m o z g á s k o r l á t o z o t t k i s k o r ú , a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó
szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után
legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2.§ a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát.
E szerint „súlyos mozgáskorlátozott személy:
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy,
a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosság-

legkésőbb 2012. június 30-áig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz
kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására.
Ebből következően tehát a súlyos mozgáskorlátozott személyre tekintettel 2012. évben a korábbiakban
„hétpontos” I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás
érvényességi idejéig, de legkésőbb 2012. június 30. napjáig áll fenn.
Ezt követő határnaptól a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a fent
részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek:
mozgásszervi fogyatékosságot igazoló – fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági
(Magyar Államkincstár) határozat másolata;
VAGY
18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN;
VAGY
a szakértői szerv által kiadott legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezető
diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet.

ról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát azoknak, akik a gépjárműadó mentességet 2012. évben is
fogyatékosságban szenvedő személy,
igénybe kívánják venni, igazolniuk kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott
a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább állapot fennállását.
40%-os egészségkárosodással rendelkező személy.

A fenti tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérem keresse fel személyesen a PolgármesAz R. 14.§ (4) bekezdése szerint a korábban hatályos (164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú teri Hivatal Adócsoportját (6-os számú iroda) vagy érdeklődjön az 52/384-312 telefonszámon.
melléklete szerinti 2011. július 2.-a előtt kiállított orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
04.03.
04.04.
04.05.

8- 10-IG GÁZCSERETELEP
8- 10-ig
ADY E.U.SAROK
15-17-IG GÁZCSERETELEP
15-17-IG VOLT BIKAHÁZ

Pótoltás:

A téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szeretettel hívja Önt
és kedves családját, barátait 2012. március 30 (péntek) du. 17 órától
„Mi nők, röptetők” címmel megrendezésre kerülő író-olvasó találkozóra.
Vendégünk: Schäffer Erzsébet író, Pulitzer-díjas újságíró,
a „Nők Lapja” főmunkatársa

04.26. 8-10-ig GÁZCSERETELEP
04.27. 15-17-IG ADY E. U.SAROK

A 164/2008 (XII.20.)FVM RENDELET ÉRTELMÉBEN MINDEN 3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB
EB OLTÁSA KÖTELEZŐ. AZ OLTÁS ÁRA FÉREGTELENÍTÉSSEL EGYÜTT 3000 FT.

Helyszín: Városi Könyvtár (Téglás, Kossuth u. 66.)

A TAVALYI OLTÁSI KÖNYVET MINDENKI HOZZA MAGÁVAL!
AZ OLTÁS ALÓL SZÁNDÉKOSAN ELVONT EBEK TULAJDONOSA
ELLEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS INDUL.
AZ EBEK TARTÁSI HELYÉN IS LEHETŐSÉG VAN OLTÁSRA
/TEL.: 06-20-945-58-46/
DR.KECSKÉS LAJOS

Óvodai Beíratás!
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket,hogy a Bárczay Anna Városi Óvodába
(Kossuth u 72/a) a BEIRATKOZÁS
2012. április 16-20 között lesz,8.00-14.00 óráig
Szükséges iratok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
- gyermek lakcímét igazoló kártya
- orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe járhat
- oltási kiskönyv

Kézilabda
Téglás VSE- Mátészalka MTK bajnoki mérkőzés
Időpont: 2012.03.25. 14:00
Helyszín: Téglási sportpálya
Eső esetén: Újfehértói sportcsarnok
Elérkezett a téglási kézilabdacsapat számára a
2012/2012-es bajnokság első tavaszi mérkőzése.
Mátészalka csapatát fogadják a lányok hazai pályán, eső
esetén pedig Újfehértón kerül megrendezésre a mérkőzés.
Jöjjön és szurkoljon Ön is városunk kézilabdacsapatának!!
Labdarúgás:
Téglás VSE – Polgár VSE bajnoki mérkőzés
2012.03.25. 15:00 felnőtt Előtte: 13:00 ifjúsági mérkőzés
Belépő: 400 Ft. (felnőtt) 200 Ft (gyermek, nyugdíjas)

Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

Minden sportbarátot szeretettel várunk mérkőzéseinkre!

A jövendő első osztályosok BEIRATKOZÁSA
2012. április 12-13-án (csütörtök, péntek) 8.00-17.00-ig lesz a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Téglás, Fényes utca 2-8. szám alatti épületében.
A beiratkozáshoz a következőket kérjük:
a szülő személyi igazolványa és lakcím igazoló kártyája
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, és lakcím igazoló kártyája
a gyermek TAJ kártyája
óvodai szakvélemény
Nevelési Tanácsadó, vagy gyógypedagógiai szakértői vélemény (amennyiben van ilyen)
az okmányirodában a diákigazolványhoz kiállított adatlap
1.400 Ft a diákigazolvány igényléséhez
1db igazolványkép
iskolai nyakkendő/sál ára (fiúknak 1.500Ft, lányoknak 1.400 Ft)

Lehetőség van tanulói balesetbiztosítás megkötésére is.

Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

Országos Szépíró Verseny
A debreceni József Attila Általános Iskolában rendezték meg pénteken a SNI-s tanulók
(tanulásban akadályozottak) Országos Szépíró versenyének megyei fordulóját.
Iskolánkat Hadházi Dániel 3. a osztályos tanuló képviselte, akinek előzetes írásbeli
munkáját Budapesten értékelték. A sikeres megmérettetés után a megyei versenybe
bejutott tanulónk dicsérő oklevelet kapott.
Gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk Daninak!
Felkészítő nevelői és osztálytársai: Bácskai Vera, Dudás Jánosné, Harsányi Gáborné,
Molnár Aranka és a 3. a osztály

Az 1848/49-es forradalom tiszteletére
rendeztek városi ünnepséget március 15-én.
Az ünnepség a református templomkertben
kezdődött, ahol is településünk történelmi
egyházainak vezetői hirdettek igét a 164
éve történtek tiszteletére.
Ezt követően, a helyi intézmények, civil szervezetek és pártok képviselői
helyeztek el koszorút a történelmi kopjafára.
Az ünnepség a Városi Moziban
folytatódott. Czibere Béla polgármester március 15.-ét a magyar nemzet
nagy pillanatának nevezte. A mai
magyarságnak hitre lenne szüksége,
olyanra ami összefűz nem pedig
elválaszt-fogalmazott a polgármester.
Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói színvonalas műsorukban elevenítették fel az 1848-as forradalmi eseményeket.

EGYHÁZI HÍR

VÁROSI HÍR
Nőnapi ünnepség

Római katolikus hírek
Március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet, Jézus nevelőatyját. Józsefről hosszabban csak a két gyermekségtörténet beszél
(Mt 1--2 és Lk 1--2; 3,23). Máshol csak futólag említik, mikor Jézusról a nép véleményét idézik az evangélisták:
,,Nem József fia ez?'' (Jn 6,42; Lk 4,22; Jn 1,45) Az evangéliumok egyébként hallgatnak róla. Jézust így nevezték meg:
,,József fia Názáretből'', s ez megfelelt az általános zsidó szokásoknak. Názáretben tehát úgy ismerték Józsefet, mint Jézus
atyját. Az általános elnevezés a nép körében mégis csak annyi volt Jézusról, hogy ,,a Názáreti Jézus''. József nem játszott
szerepet Jézus nyilvános működésében, ebből arra következtethetünk, hogy még mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, József
már meghalt. Mit mondanak el a gyermekségtörténetek Józsefről. Názáretben lakott, de ,,Dávid házából és nemzetségéből
származott'' (Lk 2,4). Jegyességre lépett Máriával, de mielőtt a házasságkötésük megtörtént volna, menyasszonyát áldott
állapotban találta. Megrendült, aztán egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye csak feleségül Őt, és vállalja a születendő
gyermeket. József Jézus számára sokkal több volt, mint egyszerű nevelőapa. Az ő közvetítésével lépett kapcsolatba
üdvtörténetileg Jézus az Ószövetséggel, mivel ennek az ószövetségi üdvrendnek a lényege az ábrahámi örökség volt.
A 10. század óta március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet.
Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a

A nőket ünnepelték március 9-én, pénteken a
téglási Városi Moziban. A Városi Nőnapi
Ünnepséget az Ezüst–Alkony Népdalkör
Téglási Csúfolódó című humoros mondásokkal, köszöntésekkel tűzdelt nótacsokra nyitotta.
Czibere Béla polgármester ünnepi köszöntőjében a női lélekről, a
szebbik nem iránti tiszteletről, szeretetről beszélt, bízva abban, hogy
férfitársai nem csak ezen az egy napon, hanem igyekeznek az év
minden napján egy-egy szeretet ajándékkal, köszönettel, öleléssel is
kimutatni érzéseiket.
Az este további részében Karcagi-Nagy Zoltán és Andi igazán
szórakoztató műsorát láthatta és hallhatta a szép számú közönség.
A showban magyar nóták, operett slágerek is szerepeltek, remek
hangulatot teremtve a Moziban.

Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a
világ üdvösségéért!
Vasárnap délelőtt 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise. Csütörtökön negyed 5-től keresztúti ájtatosságot végzünk.
Juhász Imre plébános

VÁROSI HÍR

REKLÁM ÉS HIRDETÉS

KEGYELET

Nem csak a Kertbarátkör tagjainak!
A Bek Pál Kertbarátkör vezetősége felhívással fordul
Téglás város bortermelőihez.
A hajdúhadházi Radnóti Ferenc Kertbarátkör Városi
Borversenyt szervez és erre szeretettel meghívja a
szomszéd, Téglás város termelőit is. A borokat a
verseny napján 13-14 óra között kell regisztrálni a
hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Titkárságán,
400 Ft/bor nevezési díj ellenében. A regisztrációhoz
szükséges üveget a Művelődési Házban lehet megvásárolni 100 Ft ért, így lesz egységes a megjelenés,
ami biztosítja a zsűri előtt az anonimitást.
Értékelés helyszíne:
hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal
Nagyterem
Időpont: 2012. március 29. 18:00
Várjuk minden bortermelő
jelentkezését!

Halálának 10. évfordulója alkalmából
soha ha el nem múló szeretettel emlékezik
szerető családja

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

Id. Kárándi Imrére

Rendezvényszervezés, party szerviz

„Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled”

ABC és ruházati eladói tanfolyam indul Hajdúhadházon.
Jelentkezni: Czelder Attiláné 70/ 33-297-33

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

Függöny, sötétítő 20%
Köntös, hálóing, pizsama 50%
Fehérnemű 50%
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

ÖSSZERAKÓS REJTVÉNY
1
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 6
állnak össze, hogy a részeket a meghatározások sorrendjében balról jobbra, illetve felülről-lefelé 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. Tova + magához kéret + azon a helyen + tanúhegy a Dunántúlon. 6. Vetíthető állókép +
ez a „fa” ékszer. 7. Valamilyen (pl. pénzügyi) szakmában vezető szerepet játszó, nagy tekintélyű személy
+ sakkfigura (huszár). 9. A gallium vegyjele + számítógépes memóriatípus. 11. Rangjelző szócska +
textilnövény + azonban. 13. Helyez + az asztácium vegyjele. 14. Német névelő, der és das mellett a
harmadik. 15. Idősebb, röv. + a görög ábécé egyik betűje. 16. Igekötő: szét- ellentéte + tud valamit +
13
vietnami holdújév.
Függőleges: 1. Tréner + … Anikó; színésznő + Pa-dö-...; Falusi Mariann és Lang Györgyi popduója.
14
2. Becézett Amália + tiltószó. 3. Lefelé módosított zenei A hang + női énekhang. 4. Trombitahang +
ellenben. 5. Ruha tartozéka + védhetetlen tenisz szerva + Autonóm Terület, röv. 8. Névelő + becézett
Erika. 10. Szlovák „igen” + Nehézipari Minisztérium, röv. (a szocializmusban létezett minisztérium). 16
11. Menyasszony + kettősbetű, a t betűt előzi az ábécénkben. 12. Tíz, angolul + személyed.
A változtatás nélkül beírandó szavak:
AIS, Á LA, DA, DE, DN, ÉKES, ÉR, FE, HANT, HAZA, HL, IN, INA, LI, OG, ÖNT, RES, ROOT,
SURA, TÁ, TEE, TRÓN, TUG, VÁ, VIR, VONZ, ZA, ZANA.

Készítő: Horváth István

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: Baranyi Klaudia Katalin (Sipos S. u 16.)
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.

Megfejtő neve: ……………………………………………………..…………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………
Megfejtő lakcíme..……………………………………………………………………
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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.

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

