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Polgármesteri köszöntõ
Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
Tisztelettel köszöntöm Önöket az önkormányzat képviselõtestülete és a polgármesteri hivatal nevében! Immár hagyománnyá vált, hogy a polgármester minden évben a helyi
médiumok segítségével kíván Önöknek boldog új esztendõt. Most is szívesen élek ezzel a lehetõséggel.
Elbúcsúztunk a 2009. évtõl, ami sok szempontból nehéz
év volt, mondhatjuk, hogy a válság éve, sok dunaharaszti
ember élete vált nehézzé, és sokan kerültek azt megközelítõ helyzetbe.
Jelen helyzetben a városvezetésnek, az önkormányzatnak és jómagamnak is nagy felelõssége van abban, hogy
megtaláljuk a megoldást arra, hogy a rászorulókon segítsünk. Ez az elv vezérel elsõsorban minket, és ez az,
amibõl nem engedhetünk. De nagy a felelõssége nem
csupán a városnak, de az egyéneknek is. Ezért örültem,
amikor azt láttam, hogy magánszemélyek, civil szervezetek, egyházak, vagy más közösségek önzetlenül segítenek embertársaiknak, próbálják széppé tenni az elesettek számára a karácsonyi ünnepet, megajándékozni a
magányos, idõs embereket, vagy a nehéz sorsú gyermekeket. Köszönet érte!
Az elõzõ év sikeresnek mondható a város számára. Nagyon
sok célkitûzésünket sikerült elérnünk, megint építettünk utcákat és felújítottuk, bõvítettük a bölcsõdénket, az egyik

Békés, boldog új esztendõt kívánunk
az Alsófalusi Nyugdíjas Klub nevében.
Köszönjük a 2009. évben nyújtott segítséget:
Mannheim Lénárd,
Ruff Pékség,
Kaltenecker József,
Semler Károly,
Szappanos Zoltán,
Horváth Zoltán,
Kiss Attila támogatóinknak.
Lakatos Lajosné, Gazsovics Mihályné
klubvezetõk
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óvodánkat és általános iskolánkat, valamint több, mint egymilliárd forint pályázati pénzt sikerült a városunkba hozni.
Néhány napja az utcaavató ünnepségen többen megköszönték ezeket az eredményeket. Azt mondom most is,
amit akkor. Bár jólesik az elismerés, köszönet mégsem illet
bennünket, hiszen nekünk ez a dolgunk, Önöknek pedig
a jogos igényük. A ligeti városrészt sikerült felzárkóztatnunk Dunaharaszti többi negyedéhez, és az utak építése
továbbra is elsõbbséget élvez, ezt az idei évben is folytatni fogjuk.
Tudjuk, milyen volt az elõzõ év, de nem tudhatjuk biztosan, mit hoz a következõ. A feladatokkal tisztában vagyunk, az eredményeket még csak sejthetjük.
Tudjuk, hogy változások elõtt állunk, tudjuk, hogy tovább
kell építenünk az útjainkat és tudjuk, hogy meg fog újulni a városközpont és az idei évet már egy újraöltöztetett
Dunaharaszti fogja búcsúztatni.
Tudjuk, hogy a sötétség nem létezhet a fény nélkül. A nehézségek nem tarthatnak örökké. De ezért nekünk magunknak is tennünk kell, vegyük észre a jót, vegyük észre
a lehetõségeket. És vegyük észre egymást is!
Tudom, hogy sokkal több köt minket – haraszti embereket – össze, mint ami elválaszt.
Ezek adhatnak erõt és reményt nekünk a következõ évre.
Kívánok Önöknek egészséget, sikereket, és boldog új évet!

dr. Szalay László, polgármester
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EGY PILLANTÁS AZ ELMÚLT EZRED ÉVRE
Pest megye történetérõl – dióhéjban
Beléptünk az ezeregyedik esztendõbe… Már mint Pest megyeiek, akik számon tartjuk megyénk, tágabb pátriánk születésnapját. Tavaly
decemberben Dunaharaszti is megkapta a megye vezetõitõl a millenniumi zászlót, melyet annyiszor láthattunk az év folyamán a helyi tévé megyei magazinmûsorában. Most, az év vége elõtt nekünk is átadták. Kisebb pompával, kevesebb ünnepélyességgel, mint sok más helyen, és mint településünk megérdemelné, de megkaptuk, és a képviselõtestületi ülés jegyzõkönyvébe is bekerült az utódok valamikori
okulására. Emlékezzünk meg mi is lapunk hasábjain, milyen is volt Pest megye történelme. Természetesen csak a teljesség igénye nélkül,
a lap engedte terjedelemben, mintegy metszetet adva arról, hogyan is telt az ezer esztendõ.
Államalapító királyunk –
mint ahogyan tanultuk –
megyékre osztotta királyságát. 1009-ben hozta létre Visegrád megyét, mely
Visegrád váráról kapta a
nevét. Az ispáni vár azonban nem a ma ismert fellegvár helyén volt, hanem
attól délre a Sibrik dombon, egy római erõd maradványaira épült. A
hatalmas kiterjedésû megyérõl keveset tudunk,
meglétét is csak egy 1009-ben kelt királyi oklevél tanúsítja, amelyben a veszprémi püspökség határait jelölik meg. Visegrád megye még

a XI. század folyamán feldarabolódott. Egy része Esztergom megyéhez került. Pilis és Pest
megye, valamint a Csepel-sziget évszázadokra
külön közigazgatási terület lett, de életük, történetük számos módon továbbra is összekapcsolódott.
Pilis megye a király vadászterülete – újabb, nem
hivatalos történelemkutatások szakrális helyként
jelölik –, zártabb terület volt. Az ott élõ emberek
életét is ez határozta meg; fenntartani a királyi
erdõket, vadászterületet. Ezt bizonyítja Solymár
település (korábban vár) neve is, mely a királyi
solymászatra utal.
A Csepel- vagy akkoriban Nagysziget az Árpádok korában a királyi ménes nevelési és tartási
helye volt. Így a középkor végéig önálló igazgatású terület volt, egyetlen megyéhez sem tartozott. Élén az ispán állt, akinek székhelye a – akkoriban a királyi család által is szívesen látogatott – csepeli királyi kúria volt.
A harmadik rész Pest megye néven alakult meg.
Elnevezését 1255-bõl ismerjük. Névadója Pest
városa volt. Határai a török hódoltság végéig
nem változtak, nyugaton a Szent László patak
határolta a Tétényi-fennsíkkal és az azt övezõ falvak területével. A mai Százhalombatta akkor Fejér megyéhez tartozott. Délen Taksony volt a legszélsõ Duna-menti település, Varsány is csak a
tizenötödik században csatlakozott a megyéhez.
A többi folyóparti község a Fejér megye Solti
székének része volt. A további déli határ a Kecskemét–Nagykõrös–Cegléd vonal volt. Keleten a
Galga-menti települések határolták. Északon
Szõdnél volt a megyehatár. Vác még Nógrád megyéhez tartozott, a mai északi falvak pedig Hont
megyéhez.
Érdekesség volt a megye életében, hogy élén
nem állt ispán, vagy alispán, és ispáni vára sem
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volt. A megye vezetõjének a nádort tekintették,
bár a nádorok az ispáni címet sosem viselték. A
törvényszéket az alnádorok vezették, az õ munkájukat segítették a tizenharmadik századtól
megjelenõ szolgabírók. Az ülések – néhány
esettõl eltekintve, melyeket ma kihelyezett ülésnek neveznék – Budán voltak. 1540-tõl török
hódoltság idején Üllõ lett a megyeszékhely, és
a törvényszéket – amelyet a tizenhatodik század elejétõl már megyegyûlésnek neveztek –- is
itt tartották. Megjegyzendõ, hogy Pilis megye
is hasonlóan fejlõdött. 1389-tõl itt sem volt ispán, a megyei törvényszéket a két szolgabíró
vezette. Ennek székhelye Budafelvíz volt, ami
a mai Lukács- és Császárfürdõ területén volt. A
két megye ispán nélküli állapotát 1492-ben és
95-ben is törvénybe iktatták. A megyék függetlenek voltak egymástól, de a nádori törvényszékek alkalmával közösen tartották üléseiket, s
mindig Pest falai között.
A hasonlóság azért is alakulhatott ki, mert a két
megye az ország közepén feküdt, mindig a királyi székhely közelében. Ekkor még nem volt fõvárosa az országnak. István korában Esztergom
volt a központ, késõbb Fehérvár, IV. Béla idején
Óbuda, majd a mai Budavár lett. Károly Róbert
idején Visegrád, majd 1408 után ismét Buda lett
a királyi székhely. Ez a közelség a két megyének
nagyon jó volt, elsõsorban gazdasági szempontból. Itt vezettek át az ország legfontosabb útjai.
A környezõ települések a királyi központot és a
körülötte kialakuló várost szolgálták ki. A környezõ területeken szõlõ- és bortermelés, az alföldi részen a gabonatermelés és állattenyésztés
folyt, a pilisi és börzsönyi erdõkben fakitermelés, erdõgazdálkodás szolgálta a királyi székhelyeken élõket.
Ekkor élte Haraszti is középkori fénykorát. Elsõ
elõfordulása 1229-bõl származik egy birtokfelsoroláson, mint a Harasztiak Pest megyei birtokának megnevezése szerepel, de itt nincsen pontosan megjelölve, így a pontosabb és ismertebb
említés egy 1270-bõl V. István idejébõl származó adománylevélen található. Ettõl kezdve a falu folyamatosan fejlõdött, a mezõgazdaság mellett jelentõs iparosság is jelen volt. Valószínûleg
plébániai iskola is mûködött a településen, mert
a plébános két tanítójáról szóló dokumentumok
is fennmaradtak.
A történeti munkák szerint Haraszti elérte volna
a mezõvárosi címet is, ha a török megszállás meg
nem töri a dinamikus fejlõdést.
Pest megyében a XIII–XIV. században kezdõdött
meg a városiasodás. Óbuda és Budafelvíz után a
nemzetiségek által elkülönült Magyar-Vácból és
Német-Vácból megalakult Vác városa, majd a
Visegrádról kiszoruló németek megalapítják Maros (Nagymaros) városát. Verõce lépett városi
rangra, majd Cegléd és Nagykõrös lett mezõváros, a Csepel-szigeten pedig Ráckeve, Tököl és
Csepel, a túlparton Tétény és Zsámbék is hasonlónak számított.
A megye lakossága jórészt magyarokból állt. Budán kívül Tétény, Óbuda, Visegrád és Nagyma-
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ros városában éltek németek nagy lélekszámban.
A megye déli részén élõ kunok beolvadtak a magyarságba. Zsigmond ideje alatt a török elõl
északra nyomuló ortodox szlávok megtelepedtek
Szentendre környékén és a Csepel-szigeten, ahol
virágzó mezõvárost hoztak létre Ráckeve néven.
A megyék mellett az egyházmegyéket is Szent
István király határozta meg. A Duna jobb partján a veszprémi, a balon a váci püspökség terült
el. Székhelye Vácon a mai ferences templom helyén álló kéttornyú, háromhajós bazilika volt,
mely a török korban elpusztult, ahogyan a megye román és gót stílusban épült templomainak
a nagy része. A megye területén számos szerzetesrend mûködött. I. András alapított ortodox
apácáknak monostort Visegrádon, amely késõbb
a bencéseké, majd a pálosoké lett, akik elsõsorban a Pilis hegyeit
kedvelték. (A Pálos
rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. Alapítója Boldog Özséb, aki lemondott kanonoki rangjáról, 1245-tõl megalapította a rendet, amit
1367-ben erõsített meg V. Orbán pápa.) A megyében mûködtek ciszterciek a Pilis környékén
– õk lakták a nagymarosi Szent Mihály-hegy remetebarlangjait is. Legrégebbiek a premonteriek
kolostorai Zsámbékon, valamint a hozzánk közeli Ócsán, ahol
a felújított kolostor temploma ma a református gyülekezeté, a körülötte
elterülõ középkori falurészlet
pedig kedves
idegenforgalmi
látványosság.
A középkor folyamán a háborúk sem kímélték a megyét,
bár a harci események nem voltak olyan gyakoriak és súlyosak, mint az ország külsõbb területein. Igaz, a tatárjárás itt is pusztított, majd
a Felvidéket megszálló Husziták is betörtek a
megyébe, inkább a hatalmi harcok voltak jellemzõek. Itt ütközött meg a király Csák Mátéval, és itt gyülekeztek és vívták elsõ csatáikat
Dózsa hadai is. A politika jelentõs eseményeinek is a megye volt a színhelye, hiszen Pest mellett a Rákos mezején tartották az országgyûlések döntõ részét.
Pest megye – és hozzá hasonlóan Pilis megye –
életét az 1541-es év, Buda elfoglalása és a kezdõdõ százötven éves török megszállás változtatta meg.
(folytatjuk)
Gáll Sándor
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Azon a napon
Az a december végi nap, csípõs hideggel köszöntött ránk. Törtük a jeget, söpörtük a havat az udvaron, gémberedõ
ujjakkal tûztük a kerítésre a fenyõágakat,
a karácsonyi díszeket. Koszorúkat, fenyõfákat állítottunk, díszítettük, csinosítottuk házunk táját, hiszen délutánra vendégeket vártunk.
Azon a reggelen még nem sejtettük, milyen szakadó hóesés tör ránk délután, és
hogy ennek ellenére a sátorban lépni alig
lehet majd a nagy tömegben. Csak reméltük, hogy a szeretetteli békességet sugárzó angyal – Kettererné, Bauer Mónika akvarellje – mely plakátjainkat, meghívóinkat ékesítette, érdeklõdést kelt, és a gazdag program idevonzza a harasztiakat.
Hogy közösen szépíthessük lelkünket a
közelgõ ünnepre, hogy minél többekkel
megoszthassuk
örömünket-büszkeségünket az elnyert elismerés felett.

Azon a délutánon, mi tagadás, igen jól
estek dr. Vígh Annamária, az OKM Közgyûjteményi Fõosztálya vezetõjének elismerõ szavai, boldogan hallgattuk Heinek
Ottót, aki a magyarországi német kisebbség szempontjából méltatta eredményeinket. Remélem minden támogatónk, segítõnk szíve megdobbant, amikor Füzes
Endre, a Tájház Szövetség tiszteletbeli
elnöke, itt a helyszínen újra átadta az Év
Tájháza kitüntetést. Nem csak nekünk,
de minden tájházbarátnak szólt polgár-

mesterünk, dr. Szalay László ajándéka.
Még ha a hatalmas pezsgõbõl nem is
csurran-cseppen mindenkinek, de támogatását mindannyian élvezhetjük, mint

ahogy kisebbségi önkormányzatunk gratulációja, melyet Mannheim Lénárdné és
Zwick András tolmácsolt, szintén a tájházat éltetõ közösségnek jár. Mert a támogatók, barátok széles köre nélkül ez a
ház soha nem lehetne valóban a mi házunk és nem arathatna ilyen sikereket.
Erre utalt köszönõ beszédében Wágner
László, s ennek kifejezésére, megerõsítésére szolgált az az oklevél, mellyel ennek a közösségnek mondott köszönetet.
Átadott azonban három személyre szóló
oklevelet is, mégpedig dr. Vass Erikának,
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum néprajzosának, valamint a skanzen
két restaurátorának, Hugyecsek Balázsnak és Rizmayer Péternek, akik munkájukkal lehetõvé tették a tájház 2007-es
megnyitását.
Az értékteremtõ közösségi létnek egy to-

zik, de az Arcadelt Kórus nálunk most
énekelt elõször. A kisebb énekes formációk közül a Blumenstrauß Trió egy népdallal köszöntötte a tájházat, a Zipfelmütz
Triótól pedig karácsonyi dallamokat hal-

lottunk. A tájházas fiatalok nem csak itt
adták elõ magyar nyelvû betlehemes játékukat, hanem – az elõzõ évekhez hasonlóan – végigjárták a várost és jó
néhány magánházban is eljátszották a
jelenetet. Kivétel nélkül minden mûsorszám komoly felkészülésrõl tanúskodó,

remek produkció volt, mely kivívta magának a közönség elismerését. Ezenközben igényes ajándéknak valóból válogathatott az, aki a standok elé férkõzhetett.
Dicséretes ügyességgel lavírozott néhány asszony a tömegben süteménnyel
megrakott tálcákat körbekínálva. A forralt
bort és a teát nem kellett kínálgatni, fogyott az magától is, miközben a sûrû hóesés igazán karácsonyivá varázsolta a
délutánt. Milyen jó, hogy ennek számos
média is tanúja volt, és az egész országot tájékoztatták róla! Köszönöm mindenkinek, a néven nevezetteknek ugyan-

vábbi bizonyítéka volt az ezt követõ adventi mûsor. Majd minden kulturális szervezet, intézmény képviseltette magát.
Mindhárom általános iskola és városunk
gimnáziuma is német nyelvû összeállítással készült, a Német Nemzetiségi
Gimnáziumból Komáromi Anna szavalt.
Ha a városi zeneiskola növendékei egykét zenésszel többen vannak, nem fértek
volna fel a színpadra. A Haraszti Sváb
Dalkör az állandó szereplõk közé tarto4
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Csak pozitívan…

úgy, mint a név nélkül segítõknek – a produkciót bemutatóknak, a süteményt sütõknek, a teafõzõknek, a takarítóknak, a
színpadot építõknek, a hangosítóknak, a
bábu-betlehem mellé élõ állatokat hozóknak –, egyszóval minden közremûködõnek. Minden apró segítség fontos, mert

ha csak egy szem is hiányzik, értéktelenné válik az egész lánc.
Azon az estén számomra mégis az volt a
legmeghatóbb pillanat, amivel ez a nap
befejezõdött. Szakadt a hó, a máskor tízperces út megtételéhez most órák kellettek. Már elpakolták a kamerákat, a közönség is szétszéledt, iparkodott, hogy a
nagy hóban valahogyan hazajusson. Már
csak úgy harmincan lehettünk a sátorban, amikor az utolsóként szereplõ
Haraster Dorfmusik hiányzó zenészei
végre odaértek a tájházba. Ennek ellenére a zenekar teljes díszben felállt a színpadra és eljátszotta mûsorát. Nem a tévének, nem a közönségnek – nekünk és
magamagának! Számomra ez igazi
örömzene volt, annak a napnak a megkoronázása!

Bemutatkozik Höchst Zsolt, a Dunaharaszti Télapók és Bezerédi ABC, illetve a
taksonyi non-stop üzlet tulajdonosa.
Helyi születésû ember vagyok, egész életemben itt éltem. Mindig valami újra,
szebbre, jobbra törekedtem. A '90-es évek óta foglalkoztatott a lehetõség, hogyan lehetne helyben egyszerûbbé tenni a bevásárlásokat. Ki ne emlékezne a
kenyérgyár elõtt kígyózó sorokra!
Ebben az idõben Dunaharasztin nagyon kevés kis és nagy élelmiszerüzlet mûködött.
Ezeknek nyitva tartása rövid, nem vásárló központú, illetve kínálatuk sem volt
éppen kielégítõ. Ebben az idõben már jelentõsen megnövekedett az ingázók száma, akik késõn érkeztek haza, így a bevásárlás az esti órákra és hétvégére maradt.
Az ötletbõl megvalósítás született, és 1995-ben elindult a cégem, még magánvállalkozásként. Több mint 10 évig két üzlettel mûködtünk, Dunaharasztin és
Taksonyban.
Eleinte éjjel-nappali, majd késõbb hosszított nyitva tartással üzemeltünk.
A két üzletünk az eltelt idõ alatt erõs törzsvásárlói körrel gyarapodott. A térségben sikerült nevet szerezni magunknak. Sok ember bizalmát elnyertük rugalmas
nyitva tartásunkkal, és állandó, megbízható, kedves eladószemélyzetünkkel. Az
esti és ünnepnapokon mindenki tudja, hogy a Dunaharaszti Télapók boltja, és a
Taksonyi Non-Stop üzlet nyitva áll a vásárlók számára.
Beszállítói körünk szintén állandó, nagyrészükkel 10–15 éves kapcsolatban állunk, ezért tudunk állandó és megbízható választékot biztosítani a vevõink számára. 2007-ben újabb üzletet nyitottunk, átvettük a régen Fény ABC néven üzemelt üzletet. Az új üzlet nyitásával megalapítottuk a Norsz-Hoch Kft-t. Az új
üzletünk Dunaharaszti Bezerédi ABC néven mûködik. Fõ profilunk a bolti élelmiszer kiskereskedelem. Emellett a tevékenység mellett bõvítettük ki a tevékenységünket az online értékesítés felé. (http://www.manfy.eu)
Hisszük, hogy az új csatornával egy vevõi látens igényt fogunk kielégíteni.
Olyan embereknek is segítséget szeretnénk nyújtani, akiknek problémát okoz a
mindennapi bevásárlás, hiszen nem mindenki rendelkezik autóval, vagy egészségi állapota, illetve életkora nem engedi meg a cipekedést, vagy csak egyszerûen elfoglalt.
Napjainkban nagyon sok elfoglalt, idõhiánnyal küzdõ ember él, akiknek a mindennapjait szeretnénk, ha minimálisan is, de könnyíteni azzal, hogy idejének
egy részét nem vásárlással kell majd töltenie, hanem ezt az idõt családjának
szentelheti.
Igyekszünk rövid határidõs, rugalmas, színvonalas kiszolgálást biztosítani az
online vevõink számára.
Köszönjük, hogy elolvasta bemutatkozó levelünket.
Reméljük, hogy hamarosan Ön is az elégedett vevõink körébe fog tartozni.
Höchst Zsolt
tulajdonos

Schwarz Ildikó
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ÉLETMÓD

KÖNYVTÁRI HÍRMORZSÁK
2010. január
2010-ben nálunk a díjak nem emelkedtek, sõt csökkentek!
Népszerû irodalmi alkotások, zenék és filmek gazdag
választékával várunk mindenkit könyvtárunkba!
2010. február 11-én 14 órakor
Figura Ede elõadómûvész tart színes mûsort
„A mesék világáról”
a Városi Könyvtár és a Hunyadi János Általános Iskola
közös szervezésében.
Danielle Steel romantikus regényei DVD filmen hamarosan
kölcsönözhetõek könyvtárunk tékájában.
Várjuk a romantikus filmek rajongóit!
Michael Jackson, a popkirály „This Is It” címû életrajzi
dokumentumfilmje sok-sok zenei betéttel
szintén kölcsönözhetõ tékánkból.
2010-ben több mint 100 féle folyóirat és
napilap választékával várjuk
Önöket helyben olvasásra és kölcsönzésre.
A régebbi színes és érdekes magazinok könyvtárunkban
kedvezményes áron megvásárolhatók.
Kéthetente figyeljék a KiSDuNa Televízió adásait!
A könyvtári Téka Ajánlóban munkatársaink ajánlanak
Önöknek könyveket,
CD lemezeket és filmeket újdonságainkból.

JANUÁR
A hagyományos Kínai Orvoslás szerint legveszélyeztetettebb a
húgyhólyag, a húgyvezeték és a vese. Az évszak bármely szakában a betegségek forrása lehet. A hólyag egy gyûjtõtartály a
vese által kiválasztott anyagok számára, melyek vizelet formájában hagyják el a testet. Ezen szervek leggyakoribb megbetegedései közé tartozik a bakteriális fertõzés, ami a húgyhólyagot
és a húgyvezetéket támadja meg. A fertõzést az emésztõrendszerben élõ E.coli baktériumok okozzák. Bekerülnek a húgyvezetékbe, húgyhólyagba és ott tovább szaporodnak. A fertõzés
a nõket jobban sújtja, mint a férfiakat. A nõknél jelentõs szerepe van a végbél és hüvely közelségének és a húgyvezeték hoszszának. A férfiak húgyvezetéke 20 cm, a nõké pedig 5 cm hoszszú. Húgyhólyaggyulladás a szexuálisan aktív nõknél gyakori.
A férfiaknál 50 éves kor után a prosztata növekedése miatt gyakori a gyulladás. Cukorbetegeknél is jelentõs a fertõzés gyakorisága. A vese meridián feladata a vizelet gyûjtése, a kiválasztás, a szaporítószervek jó mûködésének biztosítása és tárolja
az aktív energiát. A húgyhólyag meridián kapcsolatokat létesít
a központi és a vegetatív idegrendszerrel.
Megelõzés: ügyeljünk a higiéniára. Széklet után a törlést elölrõl hátra felé végezzük, így nem kerül baktérium a húgycsõbe. Fogyasszunk naponta 11/2–2 liter folyadékot. A kiválasztó rendszeren keresztül elõsegítjük a baktériumok kimosását
is. Ezt különösen ajánlom idõsebb férfiaknak is. Szeretkezés
elõtt igyunk folyadékot, a nemi aktus után történõ vizelés segít kiüríteni az odakerült baktériumokat.
Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak, ha hólyag
megbetegedésünk van? Milyen életterületekhez ragaszkodom, amikor már eljárt felettük az idõ, „csak kiválasztódásra
várnak”? Keressem meg azokat a szituációkat, amelyek miatt
nyomás alá helyezem magam, és aztán azt átruházom másra. Mi az, az életemben, amitõl szabadulni kéne? Mi az, ami
gyakran sírásra késztet?
Megerõsítések: félelem és nehézségek nélkül kell elengednem a régit, örömmel kell életemben befogadni az újat. Biztonságban vagyok az itt és a mostban.
Konyhánk gyógyszertára: az édeskömény hazánk közkedvelt
fûszernövénye, gyógyító hatását az illó olajok adják. Természetes, antibakteriális és fertõtlenítõ hatású. A vesegyulladást, a
húgyhólyaggyulladást csökkenti, fertõtleníti a kiválasztó rendszert. Az ösztrogén hormonszerû aktivitása miatt alkalmazható
prosztataduzzanat, prosztata megnagyobbodás esetén.
Lelki egészség: Így tél derekán kedélyállapotunk sem mindig
a legjobb. Kevesebb a napfény, nehezebben mozdulunk ki a
meleg szobából. A depresszióra hajlamos emberek ilyenkor levertebbek, rosszkedvûek lehetnek. Ezért érdemes ilyenkor a
lelkünkkel is egy kicsit többet foglalkozni. Létezik egy nagyon
egyszerû módszer, amit már egyre többen ismernek a világon,
de még mindig kevesen, ami segít egyensúlyban tartani érzelmeinket, megóv a depressziótól és feltölt életenergiával. Ez a
módszer nem más, mint a reiki kezelés.
Mi a REIKI?
A reiki egy összetett japán szó, jelentése: egyetemes életerõ
energia. Ennek az õsi tibeti gyógymódnak a lényege, hogy a
Világegyetem gyógyító energiáit magunkon keresztül átengedve közvetítjük a kezünkkel egy másik embernek vagy saját magunknak, közvetlenül vagy a távolba. Valamennyien ezzel az
Egyetemes Életerõvel születünk, mivel ez maga az ÉLET energiája. Hosszú évszázadokig csak egyes emberek kiváltsága
volt az energiaátadás tudománya, amit a különbözõ népeknél
más-más néven neveztek. A XX. században viszont már minden ember számára elérhetõvé vált a reiki energia adása. A
titok az egyszerûségében rejlik, miután itt egy behangolási
folyamattal válunk a reiki energia csatornájává, közvetítõjévé,
ezért nem igényel hosszú tanulási folyamatot, bárki elsajátíthatja az alkalmazását. A Reiki a szeretet energiája, egy olyan
kifogyhatatlan forrás, mely világnézetre való tekintet nélkül mûködik hívõknél és ateistáknál egyaránt, nem ellentétes egyetlen vallás vagy felekezet tanításával sem.
Bõvebb info: www.csillagfenykozpont.hu tel.: 70-378-8539
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DUNAHARASzTI REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.
Minden kedves ügyfelünknek boldog
és sikerekben gazdag 2010-es évet kívánunk!
TISZTELT FOGYASZTÓINK!
A szelektív hulladékgyûjtésben a 2009-es év vége torlódást okozott.
Mivel a múlt év 53 hétbõl állt, az év utolsó hetében és a 2010-es év
elsõ hetében is történt szelektív hulladékgyûjtés. A két hetes ritmus
itt megbicsaklott. De a továbbiakban is tartani kell magunkat a páratlan heteken történõ gyûjtéshez, így január hó második hetében nem
történt gyûjtés, még ha a kéthetes ritmus ezt is diktálta volna. Segítségül nyújtjuk át a következõ listát. Az ebben szereplõ dátumokkal
kezdõdõ heteken tartunk szelektív hulladékgyûjtést, az adott terület rendes hulladékgyûjtési napján.
Január 1., 4., 18.
Február 1., 15.
Március 1., 15., 29.
Április 12., 26.
Május 10., 24.
Június 7., 21.
Július 5., 19.
Augusztus 2., 16., 30.
Szeptember 13., 27.
Október 11., 25.
November 8., 15., 29.
December 6., 20.

Ünnep ideje
március 15. hétfõ
április 5. hétfõ
május 24. hétfõ
augusztus 20. péntek
november 1. hétfõ

Ünnep neve
Nemzeti Ünnep
Húsvét
Pünkösd
Államalapítás Ünnepe
Mindenszentek

Helyettesítõ napok
március 13. szombat
aprilis 3. szombat
május 22. szombat
augusztus 21. szombat
október 30. szombat

Tisztelt Fogyasztóink!
A heti rendszerességgel történõ zöldhulladék-gyûjtés szolgáltatásunkat 2010. április 26. és 2010. október 18. között kínáljuk, szüneteltetni nem lehet.
A szállítás megadott címrõl történik, ezért nem kell tartani attól, hogy
mások eltulajdonítják a zsákot és vele a befizetett szállítási díjat is.
Ha valakinek eltûnik, vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az
ügyfélszolgálaton 352 Ft/db + 25% ÁFA = 440 Ft/db áron pótoljuk.

A kidobásra szánt karácsonyfákat január hónap folyamán a
DHRV Kft. díjmentesen elszállítja. Kérjük a fákat a rendes hulladékszállítási napokon a kuka mellé helyezni szíveskedjenek.

LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉS
Dunaharaszti, 2010. tavasz, reggel 5.30 órától
2010. március 20. szombat
Gyárköz utca – Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb
oldala – Bethlen Gábor utca – Haraszthy Ferenc utca – Egry József utca – Paál László utca – Zágonyi Károly u. – Zsálya u. – Levendula u.
– Király köz – Pitypang u. – MÁV alsó utca közötti terület
2010. március 21. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala –
Vasút utca – Móricz Zsigmond utca – Temetõ utca – vasúti sín – Bárka utca – Duna-Tisza Csatorna – Fõ út közötti terület.
Figyelem! A Fõ úton a zöldhulladék-gyûjtést következõ szombaton, november 14-én végezzük.
2010. március 27. szombat
Fõ út – Sport-sziget – Hókony-sor – Paradicsom-sziget – Duna sétány
– Duna utca – Alsó Duna sor – Ibolya utca – Soroksári út – Fõ út – Károlyi Mihály út – dr. Pósta Sándor utca – Las Torres utca – Csokonai
utca - Szondy György utca – Kõrösi Csoma Sándor utca – Móra Ferenc
utca - Eötvös köz – Eötvös Károly utca – Baross utca – Dózsa György
út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala közötti terület
2010. március 28. vasárnap
Határ út – Vércse utca – Mandula utca – Kikelet utca – Határ út – Orgona utca – Tavasz utca – Határ út – Knézich utca – Némedi út (Fõ út
felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala – Kandó Kálmán utca közötti
terület
Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlõt, hogy a levelet, a
füvet a gyûjtést megelõzõ nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze.
Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem
szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyûjtés reggel 5:30 órakor kezdõdik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyûjtés látható megtörténte után elszórtan zöldhulladék ott maradt, nem vesszük figyelembe.
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2010. május 24. (Pünkösdhétfõ) helyett 2010. május 25-én kedden
reggel 5-tõl lesz a zöldhulladék-gyûjtés.
Pünkösdhétfõ kivételével a szállítás minden hétfõn reggel 5 órakor
kezdõdik, a kollégák kiöntik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre
(postaládába, udvarra) visszateszik. Kérem a zsákokat elõzõ nap este tegyék az ingatlanok elé. A tavalyi zsákok használhatók. A zsákok
kifordítva könnyen száradnak, 160 l-esek.
A szolgáltatás idõközben történõ lemondását, szüneteltetését nem
tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új elõfizetõként
csatlakozik a hátralévõ hetekre idõarányos díjat számlázunk ki. A zsák
az ügyfélszolgálaton vehetõ át az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje
alatt: A zsák átvételekor a szállítási címet rögzíteni kell.
Hétfõ
8–20 óra
Szerda 12–16 óra
Péntek 9–12 óra
Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (buszforduló)

ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉS 2010. 04. 26.–2010. 10. 18.
Zsák (mûanyag, felirat: DHRV Kft. zöldhulladékgyûjtés) ára: 352 Ft
+ 25% áfa = 440 Ft/db
Egy háztartás/vállalkozás
zöldhulladék elszállítási
költsége 6 hónapra:
1 zsák
2 zsák
3 zsák
4 zsák
5 zsák
6 zsák
7 zsák
8 zsák
9 zsák
10 zsák

Kedvezmény: %

Nettó ár

Bruttó ár

0%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%

6 640
12 616
18 924
25 232
31 540
35 856
41 832
47 808
53 784
59 760

8 300
15 770
23 655
31 540
39 425
44 820
52 290
59 760
67 230
74 700

Szolgáltatás igénylése: ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálati telefon,
e-mail: ugyfelszolgalat@dhrv.hu, viktor.modis@dhrv.hu
Zsák forgalmazása: ügyfélszolgálat
Fizetés: csekk, átutalás, kp
Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fûzött elvárásait. Ha
észrevétele, javaslata, kifogása van, jelezze a viktor.modis@dhrv.hu
elektronikus levélcímen.
Módis Viktor
hulladékgazdálkodási ágazatvezetõ

ujsag@dunaharaszti.hu
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A kompetencia alapú oktatás keretében készülõdtünk a karácsonyra
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében került kiírásra a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program)
3.1.4 pályázat, melynek címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Innovatív intézményekben.
Iskolánk a pályázat nyerteseként a 2009/2010-es tanévben kezdte el bevezetni a programot felmenõ rendszerben.
A pályázat alapvetõ célja a sikeres munkaerõpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az
egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. A kompetencia alapú oktatás célja, hogy a gyerekek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról – elsõsorban a mindennapi életben
hasznosítható, jól alkalmazható tudással
rendelkezzenek. A pályázat keretén belül az
elsõs osztályokban november 27-tõl a téli
szünet megkezdéséig került sor arra a három hetet meghaladó projektre, mely a karácsonyi ünnepkör témáit öleli át, melybe
minden alsós osztály tevékenyen bekapcsolódott. A hetekre, napokra lebontott témák,
tevékenységek közül az elsõ héten az adventi koszorú készítése bizonyult a legizgalmasabbnak. A gyerekek megismerhették,
érzékszerveikkel megvizsgálhatták a felhasználáshoz, díszítéshez szükséges természetes anyagokat, pici betekintést nyerhettek pl. a virágkötészet rejtelmeibe, s az
osztálytermekben nagyon izgalmas, egyedi
alkotások születtek. Játékos formában, szinte észrevétlenül tanítottuk meg a kicsi elsõ-

söknek is az adventi idõszak fogalmát, szokásait, jelentõségét. A második héten elõzetes kutatómunka alapján dráma játékórák
keretein belül régi népszokásokat elevenítettünk föl, elképzelt szituációkat jelenítettek
meg, rögtönöztek a gyerekek. A drámaórákhoz kapcsolódóan sor került színházlátogatásra, a Suszter és a karácsonyi manók címû színdarabot néztük meg. Szabadidõs tevékenységünk részeként egy gyönyörû fúvószenekari koncerten vettünk részt. Ennek
a hétnek a várva várt témája volt még a gyertya, a fény szerepe s a gyertyaöntés-díszítés megismerése. Gyûjtöttünk is érdekesebbnél érdekesebb gyertyákat, s az elkészített, behozott gyertyákból kiállítást rendeztünk. Az ezt követõ idõszak az adakozást, a segítségnyújtást, a környezetünkre
való odafigyelést tûzte ki egyik fõ témájául.
A gyerekek közül a legkisebbek is a maguk
által készített ajándékokkal várták az év legszebb, legmeghittebb ünnepét. A projekt zárásaként csodálatos mesevilágba ágyazott,
táncokkal, dalokkal tarkított ünnepi mûsort
alkottak és tekinthettek meg a gyerekek.

A projekt megvalósítása, melyhez nagyon
sok segítséget kaptunk, komoly, kemény
munka volt, de MEGÉRTE, mert rengeteget
profitáltak belõle a gyerekek, s nem mindennapi, kedvükre való tevékenységeket végezhettek. Azt mondhatom büszkén: nagyon sikeres volt!
Humicskó Zsuzsanna
Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Csak azért is egészségesebb leszek!

Tehetünk az egészségünkért!

Az egészségünkkel törõdni, az ilyen válságos idõkben talán fontosabb, mint bármikor – mondta el újságunknak Schwarzkopf Melinda, a Ceragem Sziget Kft. ügyvezetõ igazgatója. Ma már nem kell
szükségszerûen távoli országokba elmennünk, ha tenni akarunk az
egészségünkért. A Ceragem Master az elsõ és a mai napig egyetlen
magyarországi gyógyászati segédeszköz tanúsítvánnyal rendelkezõ
thermo-akupresszúrás masszázságy, amit vendégeink 3 éve díjmentesen próbálhatnak ki hétfõtõl szombatig minden nap.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket
Dunaharaszti Rendezvények Házába
2010. február 6-án 15 órára

Inzulinos cukorbetegként érkeztem a központba, napi négyszeri szúrással – meséli Kocsis-Barna Imréné Magdi Szigetszentmiklósról,
62 éves vendég. – Vércukorszintem ma már 6 és 8 közötti, így háromszori szúrás is elég. A magas vérnyomásomra korábban naponta 3 tablettát szedtem, 160 Ceragem-alkalom után napi 1 tablettával is beállt 120/70 és 130/80 közötti értékre.
Prosztata megnagyobbodással és nyaki érelmeszesedés okozta vállfájdalommal és fülzúgással érkeztem a bemutatóterembe – tudtuk
meg Máté Péter, 68 éves szigethalmi vendégtõl. – Négy hónapos
Ceragem használat után a prosztatánál 55-60%-os javulás mutatkozott. A szabad PSA érték 11,6-ról 5,4-re csökkent. A gyakori éjszakai vizelés elmaradt, és a vállfájásom is megszûnt.
Nagyon erõs csontritkulásom volt, évekig csak a padlón tudtam
aludni, három hónap alatt ez nagyon jól megjavult, már nem fáj a
hátam, és végre ágyban alszom! – mesélte D. Miklósné, 58 éves budapesti vendég.
Kérdésünkre, hogy kik mehetnek a szigetszentmiklósi bemutatóterembe, Schwarzkopf Melinda elmondta, hogy szeretettel várnak mindenkit, aki javítani szeretne egészségi állapotán. Vannak vendégek,
akik magas vérnyomással érkeztek hozzánk, mások gerincbántalmakkal, mozgásszervi problémákkal, cukorbetegséggel, migrénnel, alvászavarral, depresszióval, allergiával, és már próbatermi körülmények
között is számottevõ javulást tapasztaltak egészségi állapotukban.
Nem ritka az sem, hogy évtizedes fájdalmak és elváltozások enyhültek néhány hónap alatt.
Címünk:
Szigetszentmiklós-Gyártelep, Lordok Háza,
a szigethalmi Mû út mellett, a buszpályaudvarral szemben.
Telefonszám: 06-24/447-547, www.ceragemsziget.hu,
Nyitvatartás: H-P 8–18 óra, Szo: 8–12 óra.
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Gyógyító Ételek Mindenkinek!
Dr. Mandlin Viktória Monroe Kutató Intézet munkatársának
elõadása:
Az Alkalikus, 80/20 Táplálkozási Program szerepe a betegségek megelõzésében és gyógyításában, kiemelve a rákos betegségeket és a hagyományos orvosi kezelésük (kemoterápia,
sugárkezelés...) alatti mellékhatások lecsökkentési módjait.
Recept ötletek méregtelenítõ és alkalizáló ételekhez, gyümölcs- és zöldséglevek elkészítéséhez.
Dr. Mandlin Viktória bemutatatja továbbá a Hemi-Sync hangtechnika programot, melynek hatása a rákos és egyéb betegségek javításában szinte a csodával határos.
Elõadást tart továbbá:
Uza Gitta „Tét a Lét” Alapítvány.
A bennünk rejlõ öngyógyító mechanizmus felismerése.
Dr. Tóthné Raboczki Ágnes Táplálkozási- Allergia Centrum.
Gluténmentes ételek árubemutatóval egybekötött ismertetõje.
A kellemes hangulatról Fajta József zenész gondoskodik.
Zárókép: Svetlana hastánc oktató bemutatója: A gyógyító hastánc
A rendezvény támogatói:
dr. Szalay László polgármester,
dr. Heil Ádám, dr. Bereczki Péter,
dr. Viktoria Mandlin Monroe Kutató Intézet,
dr. Tóthné, Raboczki Ágnes Táplálkozási-Allergia Centrum,
Uza Gitta „Tét a Lét” Alapítvány.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2009. december 21-én megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester 14 órakor nyitotta meg a képviselõ-testületi ülést. Köszöntötte a jelenlévõket és a televízió nézõit. A Képviselõ-testület teljes létszámban jelen volt az ülésen,
valamint részt vettek még az intézményvezetõk és más meghívottak.
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között történtekrõl:
1. Az elsõ hó leesésével a felkészülés, elõkészítõ munkák jók
voltak, a síkosság-mentesítés zökkenõmentes.
2. Kikerültek a karácsonyi díszvilágító testek, elõrelátásból és takarékosságból nem bõvítettük az idén, mert a most meglévõk
koncentráltan átkerülnek a Dózsa György és a Némedi útra. A
Fõ út a felújítása után új karácsonyi díszkivilágítást kap majd.
3. A hóesés elõtt még egy körben történt külterületi szemétszedés.
4. A Munkaügyi Központtal megkötött közcélú foglalkoztatással
kapcsolatos szerzõdés alapján történõ foglalkoztatás jól mûködik, folyamatosan 6 ember foglalkoztatása történik.
5. A Paradicsom szigeten a nem önkormányzati tulajdonban lévõ út kátyúzását elvégeztettük.
6. Ezen felül a Paradicsom szigeten az út menti közvilágítás kiépítésre került, valamint a Búzavirág soron a közvilágítás bõvítése megtörtént.
7. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás normatív támogatása 2010-ben megszûnik. A finanszírozásra pályázatot lehet
benyújtani, melyet a Területi Gondozási Központ vezetõje
már meg is tett. A pályázaton az éves mûködtetési összeg
50%-át lehet elnyerni.
8. Pethõ Zoltán jegyzõ úr részére az alábbi témákban javaslok
háromhavi illetményének megfelelõ jutalmat:
– a 18 db belterületi utca útépítése beruházás sikeres lebonyolítása,
– Mese Óvoda projekt sikeres lebonyolítása,
– Városközpont pályázaton való sikeres részvétel
(780 000 000 Ft összegû pályázati támogatás elnyerése),
– az 5 belterületi út sikeres pályázata (jelenleg forráshiány
miatt akadt el a finanszírozás).
9. Elkészült a város új honlapja, mely már múlt héttõl mûködik
is.
10. A Dunaharaszti Református Egyház Lelkészi Hivatala levélben tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy templomot szeretnének építeni és kérik, hogy a költségvetésben
8 800 000 Ft-ot biztosítson a Testület a templom terveinek elkészítésére.

Napirendi pontok
1. Az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása
A Képviselõ-testület 15 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a
2010. évre vonatkozó közszolgáltatási és egyéb, a költségvetés
elõirányzatait megalapozó díjakról szóló rendeletet. Ezen díjakat
2010. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Dunaharaszti
Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
–
17/2009. (XII. 22.) rendelete
Az Önkormányzat illetékességi területén végzett
közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó
különféle díjak megállapításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §, a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §
(3) bekezdése, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
7. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
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I. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja az Önkormányzat illetékességi területén történõ
közszolgáltatási díjak meghatározása, valamint a 2010. évi költségvetés elõirányzatait elõkészítõ számítások megalapozásának elõsegítése.
2. § A rendelet hatálya a helyi tömegközlekedést lebonyolító társaság által beszedett díjakat kivéve, kiterjed valamennyi az Önkormányzat által
megállapított díjra, beleértve a Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft-t (továbbiakban: DHRV Kft.) megilletõ közszolgáltatási díjakat.
II. A díjak meghatározása
3. § (1) A DHRV Kft. által végzett közszolgáltatások esetén az 1. számú mellékletben szereplõ díjtételeket kell alkalmazni.
(2) Közüzemi ivóvízhálózatból szolgáltatott ivóvíz díjak estén a hálózatfejlesztési hozzájárulás a 10 méteren belüli bekötés költségeit tartalmazza, talajvízszint süllyesztés, burkolatbontás, sajtolás nélkül, legfeljebb 1,5 méter gerincmélységig.
(3) Közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjak esetén hálózatfejlesztési hozzájárulás a 10 méteren belüli bekötés költségeit tartalmazza, talajvízszint süllyesztés, burkolatbontás, sajtolás nélkül, legfeljebb 2 méter gerincmélységig.
(4) Kommunális szilárd hulladék díj elszállítási kedvezmény csak
szociális rászorultság alapján állapítható meg!
(5) A kommunális szilárd hulladék szállítás szolgáltatási díjának fizetéséhez 2010. január 1-jétõl a kedvezmények és a megállapítás
alapjául szolgáló jövedelemhatárok a következõk:
Önálló háztartásban élõ öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjban részesülõ
Jövedelem határ
Támogatás százalékos mértéke
Egyedül álló esetén
42 750 Ft és 57 000 Ft között
50%
42 750 Ft alatti
75%
Két vagy több fõ esetén
28 500, Ft és 42 750 Ft között
50%
28 500 Ft alatt
75%
(6) A támogatás megállapítása a jövedelemigazolások becsatolásával,
kérelemre indul, melyet a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján lehet benyújtani.
4. § Egyéb díjak és normatív költségtérítés díja:
(1) MÁV Alsó területén kisfeszültségû hálózatról történõ csatlakozás
közmûfejlesztési hozzájárulása (lakossági) nettó 170 000 Ft.
(2) Újhegyi dûlõ villamosításánál fizetendõ közmûfejlesztési hozzájárulás (lakossági) nettó 150 Ft/m2/csatlakozott ingatlan.
(3) Személygépkocsi parkoló létesítési kötelezettség pénzben történõ
megváltása személyautó parkoló állásonként nettó 500 000 Ft.
5. § (1) A temetkezési szolgáltatás (szertartások térítési díjai és sírhelyek térítési díjai) esetén alkalmazandó díjtételeket a 2. számú melléklet
tartalmazza:
(2) A sírboltok megváltási ideje:
60 év
A sírhelyek megváltási ideje:
25 év
Az urnafülkék és urnasírok megváltási ideje:
10 év
(3) A DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. által értékesítendõ
örök urnafülkék térítési díjait a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Piaci tevékenység térítési díjait, amelyek:
– Piaci helypénzek meghatározása,
– Elektromos csatlakozás használati díja,
– Az árusító asztalok bérleti díja,
– Napi parkolási díjak meghatározása (kijelölt parkolóban),
a 3. számú melléklet tartalmazza
(2) Adott helyre történõ egyösszegû befizetés esetén az elõre megváltott hely más részére át nem ruházható, a bérleti díj vissza nem kérhetõ.
(3) Mozgáskorlátozottak és hadigondozottak parkolási díj fizetése nélkül vehetik igénybe a kijelölt parkolót.
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7. § A közterület rendeltetéstõl eltérõ célú használatának díjai:
1.) Építési munkával kapcsolatos építõanyagok, állványok, segédeszközök közterületi tárolása után fizetendõ térítési díjak,
2.) Vendéglátó-ipari egység közterületen elhelyezkedõ része után fizetendõ térítési díj,
3.) Közterületi hirdetõoszlop, hirdetõtábla, cég- és címtáblák, fényreklám, vitrin, plakát, falragasz és egyéb reklámfelirat elhelyezése után
fizetendõ térítési díjak
a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározásra.

1. számú melléklet

8. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Lakossági és intézményivízdíj
Ipari és közületi vízdíj
Vizbázisfejlesztés közület
(növekmény több, mint 0,45 m3/nap)
Vizbázisfejlesztés közület
(növekmény 0/0,45 m3/nap)
Vizbázisfejlesztés lakosság önálló
lakásonként
Hálózatfejlesztési hozzájárulás mininimum
Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimum
lakás céljára
Lakosság hálózatfejlesztési hozzájárulása
minimum lakás estén

9. § „Dunaharaszti Hírek” címû önkormányzati lap hirdetési díjait a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az intézményi étkezési térítési díjakat a Képviselõ-testület a 7.
számú mellékletben határozza meg.
(2) Az étkezési térítési díjak fizetése készpénz-átutalási megbízással, utólagos elszámolással történik.
(3) A térítési díjak összegébõl – törvényben szabályozott esetekben – 50%,
illetve 100% kedvezményt kell biztosítani. A kedvezmény igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás igénybevételének helyén kell igazolni.
11. § Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizetendõ térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség a 8. számú melléklet szerint kerül
jóváhagyásra.
12. § (1)A Városi Könyvtár és József Attila Mûvelõdési Ház térítési díjait
a 9. és 10. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Óradíjas tételeknél a megkezdett óra egész órának minõsül.
(3) A bálok idõtartama 20 órától 04 óráig tart, az ezen felüli idõt üzleti óradíjjal kell fizetni.
(4) A báli és a szilveszteri báli belépõdíj alapszolgáltatást tartalmaz, többletszolgáltatással – annak függvényében – emelkedik.
(5) Az önköltségi alapú díjtételekre jogosultak köre az Ifjúsági, Sport- és
Mûvelõdési Bizottság által – a Képviselõ-testülettõl kapott – átruházott hatáskörben kerül meghatározásra.
13. § A Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó által alkalmazott ellátási díjak a
11. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
14. § (1) A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola helyiség
bérleti díjait a 12. számú mellékletben hagyja jóvá.
(2) Elektromos csatlakozás használati díja: Minden megkezdett 100 W
igénybevétel esetén 120 Ft/óra + ÁFA.
15. § (1) Általános Iskolák terembérleti díjai a 13. számú, a 14. számú és
a 15. számú mellékletekben kerülnek jóváhagyásra.
(2) Elektromos csatlakozás használati díja: Minden megkezdett 100 W
igénybevétel esetén 120 Ft/óra + ÁFA.
III. Záró rendelkezések
16. § (1) Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg
hatályát veszti az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról szóló 30/2008. (XII. 16.) rendelete.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(3) Felhatalmazást kap az Ifjúsági- Sport és Mûvelõdési Bizottság arra, hogy
az Önkormányzat intézményi helyiségeinek bérbeadása során a bérbevevõ
kérelmére – egyedi elbírálás alapján, indokolt esetben – a helyiségek bérbeadási díjtételeinek megfizetésétõl részben vagy egészben eltekinthet, oly
módon hogy az engedmény közvetett támogatásként kerül elszámolásra. A
közvetett támogatásként felhasználható elõirányzat mértékét az Önkormányzat – adott évi – költségvetési rendelete tartalmazza.
(4) A Dunaharaszti Kislabor és a fizioterápiás humán egészségügyi szolgáltatásért díjat fizetni nem kell, mivel az egészségügyi szolgáltatást csak
beutaló ellenében, kizárólag dunaharaszti állandó lakosok vehetik igénybe.
(5) Felhatalmazást kapnak az oktatási intézmények vezetõi arra, hogy az
adott oktatási intézményekben mûködõ büfé ellátás helyiségeinek bérleti
díját egyénileg, minimálisan – az önköltség-számításon alapuló – teljes önköltség mértéke szerinti díjért adják bérbe.
(6) Felhatalmazást kap a Jegyzõ arra, hogy a közbeszerzési eljárások során
értékesített pályázati dokumentáció értékét egyedi közvetlen önköltség számítás alapján megállapítsa.
Dunaharaszti Hírek – január

DHRV Kft. 2010. évi közszolgáltatási árai
(A 2003. október 1-jén létrejött
közszolgáltatási szerzõdések rendelkezései alapján.)
Ivóvízdíj
Megnevezés

2010. évi nettó térítési díj
296 Ft/m3 + áfa
348 Ft/m3 + áfa
213 000 Ft/m3/nap + áfa
106 000 Ft/lakás + áfa
96 000 Ft/lakás + áfa
256 000 Ft/m3/nap + áfa
115 000 Ft/lakás + áfa
115 000 Ft/lakás + áfa

Szennyvízdíj
Megnevezés
Kommunális lakossági és
intézményi csatornadíj
Kommunális közületi 10 m3/nap
alatti csatornadíj
Szippantott szennyvíz fogadási díj
Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás
(növekmény több, mint 0,45 m3/nap)
Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás
(növekmény 0/0,45 m3/nap)
Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás
lakás céljára
Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimum
Hálózatfejlesztési hozzájárulás
minimum lakás céljára

2010. évi nettó térítési díj
268 Ft/m3 + áfa
568 Ft/m3 + áfa
1 336 Ft/m3 + áfa
191 000 Ft/m3/nap + áfa
96 000 Ft/ingatlan + áfa
86 000 Ft/lakás + áfa
320 000 Ft/m3 /nap+ áfa
144 000 Ft/lakás + áfa

Kommunális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díj
Megnevezés
60/120 literes hulladékgyüjtõ edény

2010. évi nettó térítési díj
1 720 Ft/ingatlan/hó + áfa

240 literes hulladékgyüjtõ edény

3 300 Ft/ingatlan/hó + áfa

Önkormányzati intézmények

3 420 Ft/alkalom/m3 + áfa

Vállalkozások, vállalatok

3 630 Ft/alkalom/m3 + áfa

60 literes DHRV feliratú zsák

270 Ft/alkalom/db + áfa

120 literes DHRV feliratú zsák

500 Ft/alkalom/db + áfa

2. számú melléklet
Városi Köztemetõ tevékenységével kapcsolatos díjak 2010. évre
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
20/2005. (XI. 29.) rendelet alapján.
1) Szertartások térítési díjai:
Megnevezés
Szociális temetés
Szerény (kellékeiben) temetés
Átlagos temetés
Hamvasztásos temetés (normál idõ)
Temetõ fenntartási díj
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2010. évi nettó térítési díj
107 000 Ft + áfa
146 000 Ft + áfa
178 000 Ft + áfa
130 000 Ft + áfa
16 000 Ft/szertartás + áfa
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2) Sírhelyek térítési díjai:
Sírhely díjak
Sírbolt (1–6 koporsó)
Sírbolt (6–12 koporsó)
Egyes sírhely (út melletti)
Egyes sírhely (belsõ sorban)
Kettes sírhely (út melletti)
Kettes sírhely (belsõ sorban)
Gyermek sírhely
Urnafülke
Urnafülke dupla
Urnasír (út melletti)
Urnasír (belsõ sorban)

Illemhely használat
2010. évi nettó térítési díj
130 000 Ft + áfa
256 000 Ft + áfa
9500 Ft + áfa
7000 Ft + áfa
18 000 Ft + áfa
13 500 Ft + áfa
3000 Ft + áfa
8000 Ft + áfa
16 500 Ft + áfa
6500 Ft + áfa
5000 Ft + áfa

Megnevezés

2010. évi nettó térítési díj

WC használati díja

75 Ft + áfa

4. számú melléklet
Közterület-használati díjak 2010. évre
A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésrõl szóló
10/2005. (V. 31.) rendelet alapján
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Megnevezés

2010. évi nettó térítési díj

Építési munkával kapcsolatos építõanyagok,
állványok, segédeszközök közterületi
tárolása után fizetendõ térítési díjak

500 Ft/m2/hó + áfa

3) DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. által értékesítendõ
örök urnafülkék térítési díjai:

Közterületen elhelyezkedõ kereskedelmi
és vendéglátó-ipari egység

2000 Ft/m2/hó + áfa

Urnafülkék
Alsó sor – fehér márvány
Alsó sor – vörös gránit
Fehér márvány (kivéve alsó sor)
Vörös gránit (kivéve alsó sor)
Kiemelt urnasírhely (fekete márvány)

Állandó kereskedelmi, ill. vendéglátó-ipari
egység közterületen elhelyezkedõ része

3000 Ft/m2/hó + áfa

Alkalmi árusítás díja (max 5 napig)

1600 Ft/m2/nap + áfa

2010. évi nettó térítési díj
52 000 Ft + áfa
60 000 Ft + áfa
56 000 Ft + áfa
64 000 Ft + áfa
96 000 Ft + áfa

3. számú melléklet
Piaci térítési díjak 2010. évben
A piactartás rendjérõl szóló 7/1997. (III. 24.) rendelet alapján
Piaci helypénzek meghatározása
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Megnevezés
– személyautó az árusítás helye mellett, és
– utánfutó az árusítás helye mellett
– teherautó, traktor, pótkocsi 1–6 t-ig
– sátrak, széthajtható állvány (puska)
– nem szabvány eszközrõl való árusítás

2010. évi nettó térítési díj
250 Ft/szgk. és
utánfutó/nap + áfa
1000 Ft/db/nap + áfa
540 Ft/fm/nap + áfa
800 Ft/fm/nap + áfa

Elektromos csatlakozás használati díja
Megnevezés
– büfékocsiból és sátorból árusító
vendéglátósok
– hûtõs büfékocsiból történõ húsárusítás

2010. évi nettó térítési díj
1500 Ft/
árusítóhely/nap + áfa

Az árusító asztalok bérleti díja
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Megnevezés
– bérleti díj gépkocsibeállással
– bérleti díj gépkocsibeállás nélkül
– az árusító asztalok napidíja
a bérleti díjon felül
– az árusító asztalok napi díja
eseti árusítás esetén

2010. évi nettó térítési díj
43 000 Ft/asztal/év + áfa
38 000 Ft/asztal/év+ áfa
550 Ft/asztal/nap+ áfa
1700 Ft/asztal/nap+ áfa

Napi parkolási díjak meghatározása (kijelölt parkolóban)
Megnevezés
2010. évi nettó térítési díj
– személyautók
67 Ft + áfa
– autóbusz, teherautó, traktor, pótkocsi 1–6 t-ig
667 Ft + áfa
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Alkalmi hirdetések (pl. cirkuszi tábla)

15 000 Ft/alkalom/hét + áfa

Gépjármûrõl történõ árusítás (rendszeres)

550 Ft/gépjármû/nap + áfa

Gépjármûrõl történõ árusítás (alkalmi)

10 000 Ft/alkalom + áfa

Hirdetõoszlop, hirdetõtábla, cég- és
címtáblák, fényreklám, vitrin, plakát,
falragasz és egyéb reklámfelirat
elhelyezése 2 m2-ig

700 Ft/0,5 m2/hó + áfa

Minden további megkezdett négyzetméter

2500 Ft/hó + áfa

Mozgó jármûvel történõ hangos hirdetés,
közlemények közzététele

7000 Ft/nap + áfa

Filmforgatás, ill. helyi események
közvetítése esetén (kivéve helyi televízió)

50 000 Ft/nap + áfa

5. számú melléklet
Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke
Lakás típusa

2010. évi térítési díj

Összkomfortos lakás

540 Ft/m2/hó + áfa

Komfortos lakás

390 Ft/m2/hó + áfa

Félkomfortos lakás

210 Ft/m2/hó + áfa

Komfort nélküli lakás

110 Ft/m2/hó + áfa

Melléképületek – garázs, nyári konyha,
szerszámkamra, pince, stb.
hasznos alapterület alapján

90 Ft/m2/hó + áfa

Önálló ingatlan esetén az 500 m2
feletti beépítetlen földterület után
Nem lakás céljára szolgáló helyiség
Haszonbérlet (mezõgazdasági célú mûvelés)

35 Ft/m2/hó + áfa
Képviselõ-testület
egyedi döntése szerint
35 Ft/m2/év + áfa

6. számú melléklet
„Dunaharaszti Hírek” címû önkormányzati lap hirdetési díjai
Hirdetési felület
mérete

Fekete-fehér
Színes
(2010. évi nettó díjak) (2010. évi nettó díjak)

Egész oldal

95 000 Ft + áfa

Fél oldal

50 000 Ft + áfa

Negyed oldal
Nyolcad oldal

ujsag@dunaharaszti.hu

26 000 Ft + áfa
10 000 Ft + áfa

13 000 Ft + áfa

Dunaharaszti Hírek – január

7. számú melléklet
Intézményi térítési díjak
A személyes gondoskodást nyújtó, szociális ellátások térítési díjáról
szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. alapján
Igénybevevõk
Bölcsõdei ellátottak
Óvodai ellátottak
Általános iskola,
Dunaharaszti Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény tanulói
Középiskola tanulói
Közalkalmazottak
Vendégek

2010. évi nettó térítési díj (+ áfa)
Reggeli
Ebéd
Uzsonna Összesen
71 Ft
186 Ft
55 Ft 312 Ft/nap
65 Ft
194 Ft
65 Ft 324 Ft/nap
65 Ft

210 Ft

65 Ft

340 Ft/nap

216 Ft
372 Ft
564 Ft

8. számú melléklet
Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
115. §-a, 116. §-a és 117. §-a alapján
Minõsítés
Új beiratkozó
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
Óvodai elõképzõ

Térítési díjfizetési kötelezettség félév/fõ/Ft
6–18 éves korig 18–22 éves korig 22 év felett
7 000 Ft
15 000 Ft
20 000 Ft
6 000 Ft
13 000 Ft
17 000 Ft
7 000 Ft
15 000 Ft
20 000 Ft
8 000 Ft
17 000 Ft
23 000 Ft
9 000 Ft
19 000 Ft
26 000 Ft
5 000 Ft

9. számú melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR
Térítési díjak 2010. évben
Jogszabályi felhatalmazások:
1. 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérõl és a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
2. Dunaharaszti Városi Könyvtár Használati Szabályzata
3. Intézményi Alapító Okirat
Könyv és folyóirat kölcsönzése
Megnevezés
Helyben használat és kölcsönzés
Beiratkozás
Kedvezményes beiratkozás (diákok,
nyugdíjasok, pedagógusok)
Könyvtári tagság 16 éven aluliak,
70 év felettiek, közgyûjteményi dolgozók
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap
lejárta után
Felszólító (egy hét után)
Igazgató felszólító
Nyelvlecke CD lemez kölcsönzési díja
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége
Könyvtárközi kölcsönzés késedelmi díja

2010. évi díjak (bruttó)
ingyenes
1000 Ft/fõ/365 nap
500 Ft/365 nap
ingyenes
3 Ft/nap/db
3 Ft/nap/db
1500 Ft
100 Ft/db/nap
200 Ft/db
600 Ft/könyv
1200 Ft/könyv

Megnevezés
2010. évi díjak (bruttó)
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap
kölcsönzési díjjal
lejárta után
megegyezõ
DVD kölcsönzési díja
Gyermek és ifjúsági filmek
200 Ft/1-2-3 nap/cím
Egyéb filmek
300 Ft/1-2-3 nap/cím
Premier filmek
500 Ft/1-2-3 nap/cím
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap
kölcsönzési díjjal
lejárta után
megegyezõ
CD lemez kezelési díja
300 Ft/3-4-5 nap/db
Dupla CD lemez
600 Ft/3-4-5 nap/db
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap
kölcsönzési díjjal
lejárta után
megegyezõ
CD ROM és multimédiás lemezek kezelési díja
200 Ft/hét/db
CD ROM és multimédiás lemezek
ingyenes
helyben használata
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap
kölcsönzési díjjal
lejárta után
megegyezõ
Hangos-könyvek kezelési díja
ingyenes/1 hónap
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap
150 Ft/hét/cím
lejárta után
Elveszett kölcsönzõjegy pótlása
200 Ft/db
Egyéb könyvtári szolgáltatások
Megnevezés
Számítógép használat
Internet használat
Fénymásolás A/4 fekete-fehér
Fénymásolás A/3 fekete-fehér
Fénymásolás A/4 színes
Fénymásolás A/3 színes
A/4 fekete-fehér szövegnyomtatás
A/4 színes szövegnyomtatás
A/4 ff kép nyomtatása (50% képtartalom felett)
A/4 színes kép nyomtatása (50% képtartalom felett)
A/3 fekete-fehér szövegnyomtatás
A/3 színes szövegnyomtatás
A/3 ff kép nyomtatása (50% képtartalom felett)
A/3 színes kép nyomtatása (50% képtartalom felett)
Faxfogadás
Faxküldés 24-es körzeten belül
Faxküldés 24-es körzeten kívül
Spirálos iratfûzés 150 lapig
Spirálos iratfûzés 300 lapig
Szkennelés
Írható CD lemez ára
Laminálás A/4-es
Laminálás A/3-as

2010. évi díjak
(bruttó)
ingyenes
5 Ft/perc
20 Ft/oldal
40 Ft/oldal
180 Ft/oldal
360 Ft/oldal
50 Ft/oldal
100 Ft/oldal
100 Ft/oldal
200 Ft/oldal
100 Ft/oldal
200 Ft/oldal
200 Ft/oldal
400 Ft/oldal
50 Ft/lap
250 Ft/lap
300 Ft/lap
300 Ft/db
500 Ft/db
100 Ft/oldal
100 Ft/db
200 Ft/db
400 Ft/db

Alaptevékenység
(bruttó)
Állományból leselejtezett könyvek
150 Ft/db
Állományból leselejtezett színes folyóiratok
100 Ft/db
Állományból leselejtezett idegen nyelvû folyóiratok
200 Ft/db
Állományból leselejtezett VHS filmkazetták
100 Ft/db
Egyéb értékesítés

VHS – DVD – CD – CD ROM – hangoskönyv kölcsönzése

Helytörténeti dokumentumok értékesítése
Térkép
Képeslap
Falinaptár

Alaptevékenység
400 Ft/db
50 Ft/db
800 Ft/db

Megnevezés
Beiratkozás (14 éven felülieknek)
VHS kölcsönzési díja

Könyvtárhasználó által megtérített követelés
Elveszített, illetve megrongált
könyvtári dokumentum

Alaptevékenység
mindenkori újbóli
beszerzési ár

Dunaharaszti Hírek – január

2010. évi díjak (bruttó)
1000 Ft/fõ/365 nap
100 Ft/1-2-3 nap/cím

ujsag@dunaharaszti.hu
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10. számú melléklet

11. számú melléklet

JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ
Térítési díjak 2010. évben

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó díjai 2010. évben

Jogszabályi felhatalmazások:
1. 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérõl és a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
2. 25/2000. (XII. 18.) Ök. rendelet a helyi közmûvelõdésrõl
3. Intézményi Alapító Okirat
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes
Bérleti díjak

Nagyterem
Klubterem I. és II.
Tanterem
Kiállítóterem
Modellezõ mûhely
(kizárólagos használattal)
Melegítõ konyha
Vásár nagytermben
(9 órától 14 óráig)
Termék bemutató
Bál rendezése I.
Bál rendezése II.
(ingyenes vendéglátással)
Esküvõi rendezvény I.
Esküvõi rendezvény II.
(parti szervízes)
Jegybevételek
Gyermekelõadás I.
Gyermekelõadás II.
Gyermekelõadás III.
Ismeretterjesztõ elõadás
Mûsoros elõadás I.
Mûsoros elõadás II.
Mûsoros elõadás III.
Színházi elõadás I.
Színházi elõadás II.
Színházi elõadás III.
Szakköri díj I.
Szakköri díj II.
Klubtagsági díj
Báli belépõdíj I.
Báli belépõdíj II.
Egyéb szolgáltatás
Teríték használati díja I.
Teríték használati díja II.
Teríték használati díja III.
Székhuzat használati díja
Hangtechnika használati díja
Büfé helyiség bérleti díja I.
Büfé helyiség bérleti díja II.
Jegyértékesítõ szolgáltatás
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Mennyiségi
egység
Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra

Alaptevékenység (+áfa)

Kisegítõ
tevékenység
(+áfa)
8 500 Ft
4 000 Ft
3 000 Ft

6 500 Ft
3 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft/hét
4.000 Ft/óra
vagy 3 000 Ft/óra
18 000 Ft/hó

Ft/alkalom

30 000 Ft

Gyógypedagógiai vizsgálat és ellátás
(együttmûködési megállapodás alapján)
18. életévét betöltötte, oktatási intézmény
esti tagozatán tanul
Szakvélemény alapján heti 2 órát meghaladó ellátás
Szakvélemény készítés (Gyámhivatali
együttmûködési megállapodás alapján)
Szupervízió (Gyámhivatali együttmûködési
megállapodás alapján)
Oktatási Intézmények részére SNI gyermek
speciális ellátása

Ft/alkalom

15 000 Ft

Ft/óra
Ft/alkalom

6 000 Ft
150 000 Ft

Ft/alkalom

180 000 Ft

Nagyterem
Klub/mûszaki terem
Tanterem
Kulturális kiállítás
Tornaterem

Ft/alkalom

150 000 Ft

Ft/alkalom

170 000 Ft

Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/db
Ft/óra

320 Ft
160 Ft
40 Ft
200 Ft
2 800 Ft

Ft/fõ
Ft/fõ

3 077 Ft + áfa
3 077 Ft + áfa
7 000 Ft + áfa
8 000 Ft + áfa
3 000 Ft + áfa

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola
díjai 2010. évben
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes
Megnevezés

ingyenes
240 Ft
480 Ft
ingyenes
ingyenes
320 Ft
640 Ft
ingyenes
640 Ft
960 Ft
480 Ft
640 Ft
480 Ft
1 600 Ft
3 200 Ft

3 077 Ft + áfa

12. számú melléklet

40 000 Ft

Ft/fõ
Ft/fõ

Alaptevékenység
Ft/óra (+áfa)

Megnevezés

Mennyiségi
egység
Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra
Ft/hét
Ft/óra

Alaptevé- Kisegítõ
kenység tevékenység
3 000 Ft
4 800 Ft
1 950 Ft
5 400 Ft
1 600 Ft
3 200 Ft
5 400 Ft
3 800 Ft
4 800 Ft

13. számú melléklet
Hunyadi János Általános Iskola bérleti díjai 2010. évben
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes
Megnevezés
Tanterem
Klub/mûszaki terem
(kiskereskedelmi tevékenység)
Klub/mûszaki terem
(kulturális kiállítás)
Tornaszoba
Tornaterem
Sportpálya öltözõ használattal

Mennyiségi
egység
Ft/óra

Alaptevé- Kisegítõ
kenység tevékenység
1 600 Ft
3 200 Ft

Ft/nap

11 800 Ft

Ft/hét

5 400 Ft

Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra

2 000 Ft
3 800 Ft
3 800 Ft

2 800 Ft
4 800 Ft
4 800 Ft

14. számú melléklet
2 800 Ft
5 600 Ft
400 Ft
200 Ft
64 Ft
240 Ft
4 000 Ft
147 Ft/fõ
+ inflációs ráta
74,-Ft/fõ
+ inflációs ráta
Eladott
belépõjegyek
árának 2%-a

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bérleti díjai 2010. évben
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes
Megnevezés

Mennyiségi
egység
Ft/óra

Tanterem
Klub/mûszaki terem
(kiskereskedelmi tevékenység)
Ft/nap
Klub/mûszaki terem
(kulturális kiállítás)
Ft/hét
Tornaterem
Ft/óra
Sportpálya öltözõ használattal
Ft/óra
Ebédlõ helyiség
Ft/alkalom
Kis sportpálya
Ft/óra

ujsag@dunaharaszti.hu

Alaptevé- Kisegítõ
kenység tevékenység
1 600 Ft
3 200 Ft
11 800 Ft

3 800 Ft
3 800 Ft
1 000 Ft

5 400 Ft
4 800 Ft
4 800 Ft
40 000 Ft
1 800 Ft

Dunaharaszti Hírek – január

15. számú melléklet
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola bérleti díjai 2010. évben
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes
Megnevezés
Tanterem
Klub/mûszaki terem
(kiskereskedelmi tevékenység)
Klub/mûszaki terem
(kiskereskedelmi tevékenység)
Tornaterem
Sportpálya öltözõ használattal
Tornacsarnok (fél pálya)
Tornacsarnok

Mennyiségi
egység
Ft/óra

Alaptevé- Kisegítõ
kenység tevékenység
1 600 Ft
3 200 Ft

Ft/nap

11 800 Ft

Ft/hét

5 400 Ft

Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra

3 800 Ft
3 800 Ft
4 300 Ft
7 500 Ft

4 800 Ft
4 800 Ft
8 500 Ft

Napirendi pontok folytatása
2. A helyi adórendelet módosítása
Az adórendelet módosítására azért volt szükség, mert a rendeletet érintõ jogszabályváltozás történt. Ezentúl az iparûzési adót
az APEH jogosult beszedni 2010. május 15-étõl. Ezen kívül a
rendelet több pontjában pontosításra került sor, melyet a Középmagyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal javasolt. A
Képviselõ-testület egyhangú szavazással elfogadta a helyi adórendelet módosítását.
3. 2009. évi közbeszerzési ütemterv módosítása
A közbeszerzési ütemterv módosítására egyrészt azért került sor,
mert az összegek pontosításra kerültek, másrészt pedig 4 új témában kellett közbeszerzési eljárást kiírni, melyek a következõk:
– KMOP-5.2.1/B-2008-0021 számú pályázat keretében Granárium kivitelezése és kertépítészet bruttó 310 millió forint értékben,
– Meleg étkezési utalvány beszerzése bruttó 55 millió forint értékben,
– Közúthálózat kezelése bruttó 100 millió forint értékben,
– Területi Gondozási Központ meleg élelmiszer beszerzése bruttó 18,9 millió forint értékben.
A Képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta az ütemterv módosítását.
4. Döntés a közbeszerzési eljárások indításáról
A Képviselõ-testület 3 témában döntött közbeszerzési eljárás elõkészítésérõl és megindításáról, melyek a következõk:
– Meleg étkezési utalványok beszerzése
– Közúthálózat kezelés
– Területi Gondozási Központ meleg élelmiszer beszerzése
A Képviselõ-testület mindhárom tárgyban egyhangúlag szavazott.

– Az állami normatíva zökkenõmentes igényléséhez az SNI-be
(sajátos nevelési igényû) tartozó gyermekek körét pontosabban kellett meghatározni,
– Ezentúl az intézményi SZMSZ-ek jóváhagyása nem a Képviselõ-testület, hanem a Polgármester hatáskörébe tartozik.
A Képviselõ-testület mind a módosító, mind az egységes szerkezetû Alapító Okiratokat egyhangú szavazással hagyta jóvá.
7. 29/2001. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
A rendelet hatályon kívül helyezésére azért volt szükség, mert az
abban foglalt tartalmat ezentúl a természetbeni és a béren felüli juttatásokat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata
fogja tartalmazni, melyet a Képviselõ-testület a 2010. januári ülésén fogad el. Ezt a napirendi pontot a Képviselõ-testület egyhangúlag megszavazta.
8. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló rendelet-tervezet elõkészítése
A 2010. évi költségvetés tervezetében az elõirányzatok még csak
nagyságrendileg szerepeltek, ezek a késõbbiekben még pontosításra kerülnek. A bizottsági elnökök beszámoltak a bizottsági üléseken
hozott döntésekrõl. Kérés érkezett a Református Egyháztól, hogy
templom építésének tervezéséhez a Képviselõ-testület járuljon hozzá 8 800 000 Ft-tal. Dr. Szalay László polgármester ezt módosító indítványként tette fel szavazásra és a Testület egyhangúlag megszavazta. A további vélemények és javaslatok elhangzása után a Képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet.
9. Kisebbségi tanácsnok beszámolója a 2009-ben végzett
munkájáról
Mannheim Lénárd képviselõ, kisebbségi tanácsnok írásos, a
2009-ben végzett munkájáról szóló beszámolóját a Képviselõtestület 16 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el.
10. A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására a Haraszti FRAXINUS Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött
szerzõdés módosítása
Az egészségügyben egy átfogó központi bérpolitikai intézkedésre
került sor, és ennek kapcsán a Haraszti FRAXINUS Egészségügyi
Szolgáltató Kft. is megkapta azt a központi támogatást, amely az
általa foglalkoztatottak bérének kiegészítésére került kizárólagosan felhasználásra. Ez át lett engedve a részükre. A mostani szerzõdés módosításával ezt mindenképpen pontosítani szükséges,
hogy kizárólagosan oda kerüljön a támogatás, ahová szánták. A
Képviselõ-testület egyhangúlag megszavazta a 2006 óta biztosított 638 000 Ft/hó bérkiegészítés további folyósítását.
11. 2010. I. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõ- és
napirendi pontjai
Képviselõ-testület 18 igen szavazattal elfogadta a 2010. I. félévi
képviselõ-testületi ülések idõ- és napirendi pontjait:

A Képviselõ-testület egyhangúlag megszavazta a 2010. évi szúnyoggyérítési munkák megvalósítását, a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás keretein belül. Erre a
célra 1 000 000 Ft összegben kötelezettséget is vállalt. A CsepelSziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás a szolgáltató kiválasztására haladéktalanul megindítja a közbeszerzési eljárást.

2010. január 25.
– 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet
– Ifjúsági, Sport- és Mûvelõdési Bizottság beszámolója
– Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
– Ügyrendi Bizottság beszámolója
– Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolója
– Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
– Különféle utalványok beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményérõl döntés

6. Dunaharaszti Önkormányzata intézményei új Alapító Okiratainak jóváhagyása

2010. február 15. 17 óra
– Közmeghallgatás

Dunaharaszti város intézményeinek Alapító Okiratait a következõ okok miatt kellett módosítani:
– Egyes szakfeladatok módosultak, így átvezetésük szükségessé vált,

2010. február 22.
– 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
– 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása
– Teljesítménykövetelmények alapját képezõ célok meghatározása

5. 2010. évi szúnyoggyérítés elõkészítése
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2010. március 29.
– Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
– Dunaharaszti Rendõrõrs beszámolója a 2009. évben végzett
munkájáról
– Kisduna TV beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról
– DMTK beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról
– 2010. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása

2010. június 28.
– Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
– 2010. II. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõ- és napirendi pontjai
– 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

2010. április 26.
– Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról, a
2009. évi zárszámadási rendelet megalkotása
– Társadalmi szervezetek 2010. évi támogatása
– Gyámhivatal, valamint Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat beszámolójának elfogadása
– Beszámoló a 2009. évi belsõ ellenõrzésrõl
– Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

Daróczi Pál alpolgármester röviden összefoglalta Polgármester
úr 2009. évi tevékenységét. Ezután Kücsön Sándor a Pénzügyi
Bizottság elnöke 6 havi illetménynek megfelelõ mértékû jutalomra tett javaslatot, Knapp Tibor képviselõ pedig 2 havi illetménynek megfelelõ díjazást tartott elfogadhatónak. A Képviselõ-testület szavazásának eredménye:

2010. május 31.
– DV Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
– DHRV Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
– Kitüntetõ díjak esetleges adományozása

17 képviselõbõl

6 havi jutalomra
2 havi jutalomra
érvénytelen

13 szavazat
3 szavazat
1 szavazat

Dr. Szalay Lászlót a Képviselõ-testület 1 650 000 Ft jutalomban
részesítette.

Dunaharaszti Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
Dunaharaszti Városi Bölcsõde
vezetõi álláshelyének betöltésére:
A pályázati kiírást a Szociális és Munkaügyi Közlönyben kell
közzé tenni.
Pályázati feltételek:
– a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében
elõírt képesítés,
– a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben maghatározottak
szerint az intézményvezetõi megbízás feltételeként elõírt
legalább 5 év felsõfokú végzettség, vagy felsõfokú szakmai szakképesítést igénylõ a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét is bemutató önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a bizottságok és a Képviselõ-testület megismerje.
A megbízás idõtartama: 5 év
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. szerint.
Béren felüli juttatás: a Képviselõ-testület döntése alapján.
A pályázat benyújtási határideje: a Szociális és Munkaügyi
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Dunaharaszti Város Polgármestere (2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 29.
Az álláshely betölthetõ: 2010. április 1.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ
Dunaharaszti Város Jegyzõjétõl a
24/504-405-ös telefonszámon.
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12. Dr. Szalay László polgármester 2009. évi jutalmazása

Dunaharaszti pitbulljai
keményen haraptak 2009-ben!
Igen jó októberi eredményeink után novemberben és decemberben is kiválóan szerepeltek a dunaharaszti pitbullok.
November utolsó hétvégéjén egyszerre két komoly megmérettetésünk is volt.
Kecskeméten rendezték meg a Ju-Jitsu országos bajnokságot, ahol elég jó
eredmények születtek:
– Hamodi Omár: küzdelem 1. hely (ifjúsági)
– Jáki Zoltán: küzdelem 3. hely (felnõtt)
– Szombat Patrik: 3. hely (ifjúsági)
Szintén ezen a napon volt Gödöllõn ketrecharc (4. Pitbull Kupa). Itt a
harasztiakat Bagó Attila képviselte. A ketrecben zajlott profi mérkõzés 4 menetben pontozással ért végett a mi emberünk javára! Egyébként ezt a mérkõzést választották a legszínvonalasabb mérkõzésnek. December 20-án Ózdon jött a következõ megmérettetés az 5. pitbull Kupa. A profik-3, és a ketrecharc meccsek elég ütõsek és véresek voltak.
Két tanítvánnyal indultunk:
– Szombat Patrik karfeszítéssel gyõzött a elsõ menetben
– Herbák István pontozással kapott ki a 4. menet után
2009-ben érte el a klub a legnagyobb eredményeit.
– 1 Profi MMA Világbajnoki cím (Felföldi Szabolcs)
– 3 nemzetközi Profi Ketrecharc gyõzelem
(Felföldi Szabolcs)
– 2 Felnõtt profik-3 gyõzelem (Bagdi
Tamás, Bagó Attila)
– 19 aranyérem ebbõl 1 Kempo Európa
Kupa (Bagdi Tamás)
– 14 ezüstérem
– 5 bronzérem
2010-nek nagy elszántsággal, kemény munkával sok-sok,
ha kell véres edzésekkel vágnak neki versenyzõink. Mi
már az ünnepek alatt is a jövõre gondoltunk, az ünnepek
alatt is ugyanolyan elánnal edzettünk mint máskor.
2009 februárjában végre saját edzõtermünk lett, be tudtam vezetni egy másik fajta csoportot is, akik nem lesznek versenyzõk bár sportolni szeretnek és azon belül is a küzdõsport tetszett
meg nekik. Nagy örömömre szolgált látni azt a sok gyereket, ifiket és felnõtteket, akik saját maguk formáján és mentalitásán akartak változtatni, sikerrel.
Ezúton szeretném megköszönni annak a kevés barátnak a segítségét akik a
tavalyi évben mellettünk voltak:
– SHIELD SECURITY
– DÁVID REKLÁM PONYVA KFT
– TÉLAPÓK BOLTJA
– MARCELLA CUKRÁSZDA
Várom mindazok jelentkezését akik sportolásra, vagy keményebb küzdõsport edzésekre vágynak.
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 47.
Pitbull-Kempo-Sport edzõterem (Felföldi-Gumi)
Tel.: 06-30-990-2354, 06-24/460-164
Kívánom, hogy legyen mindenkinek végre eredményes, csalódásmentes,
kreatív és boldog ez az új esztendõ!!!

ujsag@dunaharaszti.hu

Felföldi Szabolcs „hegylakó”
Dunaharaszti Pitbull Kempo Sport

Dunaharaszti Hírek – január

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS
Örömmel értesítem Dunaharaszti nõi lakosságát, hogy a városunkban mûködõ nõgyógyászati szakrendelés 2010. január 7-tõl átköltözik a Dunaharaszti, Damjanich u. 23. szám alatti rendelõbe. A régi – Gyárköz utcai – rendelõ korszerûtlen épületébõl egy minden szempontból megfelelõ, jól megközelíthetõ helyre kerül ez a szolgáltatás. A gyógyszertár mögötti épület emeletén, a magánnõgyógyászok által használt rendelõt kaptuk meg e célból a tulajdonosoktól. A feladatot továbbra is dr. Horváth Gábor szakorvos látja el.
Rendelési idõ: csütörtök 14.30–17 óráig
(Egyelõre egy idõpontban, de igény esetén ez bõvíthetõ!)
A rendelésre elõre egyeztetett idõpontban lehet jönni.
Bejelentkezés 24/370-116 telefonszámon a következõ napokon:
Hétfõ: 14–18 óráig; Kedden: 8–12 óráig; Szerdán: 14–18 óráig.
dr. Kozma Magdolna, kollegiális vezetõorvos

Kosárlabda beszámoló, U 11
A Haraszti Sasok lejátszották a harmadik fordulót a Kenguru Kupában.
Az eredmény:
Haraszti Sasok–Honvéd Sólymok 59:73
–Kispesti
Rosszcsontok 55:48
A Honvéd ellen fegyelmezetlenül játszott
a csapat, most nem sikerült nyerni ellenük. A Kispesti Rosszcsontok ellen, elfogadható játékkal nyertünk, simán.
Jó teljesítményt nyújtott:

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY
Dunaharaszti városban
2010. január 5-étõl 2010. február 10-éig

TÜDÕSZÛRÉST
T A R T U N K!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfõ 12–18 óráig
Kedd 8–14 óráig
Szerda 12–18 óráig
Csütörtök 8–14 óráig
Péntek 8–14 óráig
A tüdõszûrés helye:
József Attila Mûvelõdési Ház,
Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.

László Roland

Bényi Máté

Perger Péter

A Kispesti Rosszcsontok elleni gyõzelemmel maradtunk a „B” csoportban, s
ez volt a tervünk.
Bartáné Nagy Csilla
edzõ

A TÜDÕSZÛRÉS AJÁNLOTT
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a
tüdõbetegségek idõbeni
felismerésére.
Személyi igazolványt, TB kártyát
valamint az elõzõ évben kapott
tüdõszûrõ igazolást hozza magával!

Asztalitenisz hírek
Az asztalitenisz csapat Pest megyei „B” csoport õszi mérlege: 7 gyõzelem, 2 vereség
(77,7%-os teljesítmény)!
Radvánszki Bence:
45 mérkõzésbõl
37 gyõzelem ~ 82,2 %-os szereplés
Sós Tibor:
41 mérkõzésbõl
30 gyõzelem ~ 73,1 %-os szereplés
Metykó László:
36 mérkõzésbõl
25 gyõzelem ~ 69,4 %-os szereplés
Kasler László:
35 mérkõzésbõl
21 gyõzelem ~ 60 %-os szereplés
Dr. Gyergyai Gábor: 14 mérkõzésbõl
9 gyõzelem ~ 64,2 %-os szereplés
Kiss Tamás:
9 mérkõzésbõl
7 gyõzelem ~ 77,7 %-os szereplés
Csík Miklós
edzõ, szakosztályvezetõ

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal (4-es szoba), e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: minden hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és nem adunk vissza.
Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok minõségéért
felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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2009. októberi újszülöttek
Bors Bence
Geyerhosz Natália
Haasz Tamás
Ilyés Dorina
Kis Viktória
Kiss Zalán
Marosi Máté
Masson Michael Dávid
Módis-Szász Balázs
Nagy Ádám
Nwosu Alexandra Adangoaro
Pulai András
Rády Hanga
Révész Gergõ
Schudabek Alex Bálint
Simon Ida
Skreka Eliza
Tóth Olivér
Turcsik Aida
Ulveczky Donát Miklós
Wolf Máté

2009. 11. 06.
2009. 11. 10.
2009. 11. 13.
2009. 11. 08.
2009. 11. 26.
2009. 11. 23.
2009. 11. 21.
2009. 11. 06.
2009. 11. 16.
2009. 11. 16.
2009. 11. 02.
2009. 11. 04.
2009. 11. 18.
2009. 11. 24.
2009. 11. 20.
2009. 11. 21.
2009. 11. 08.
2009. 11. 20.
2009. 11. 14.
2009. 11. 25.
2009. 11. 15.

2009. november hónapban
elhunytak neve és életkora
Harcos Jakab
Jurás Mihályné
Kaszt Péterné
Király Judit
Kiss Istvánné
Kiss Dánielné
Locskay László
Nyitrai Istvánné
Schneider Ferencné

élt 63 évet
élt 83 évet
élt 76 évet
élt 66 évet
élt 74 évet
élt 89 évet
élt 68 évet
élt 79 évet
élt 85 évet

2009. december hónapban
elhunytak neve és életkora
Bálint Lajos
Baranyainé Snitta Mária
Barócsi András
Gyenes Ferencné
Jakab Pál
Kelemen Gusztávné
Király Józsefné
Kõvágó István
Leéb Józsefné
Leéb József
Maják Károlyné
Németh Zoltánné
Schmidt József
Székely István
Szõke Ferenc Sándorné
Tóth Lajosné
Varga László

élt 75 évet
élt 57 évet
élt 36 évet
élt 63 évet
élt 75 évet
élt 55 évet
élt 84 évet
élt 68 évet
élt 65 évet
élt 83 évet
élt 97 évet
élt 69 évet
élt 81 évet
élt 68 évet
élt 88 évet
élt 84 évet
élt 54 évet

INGYENES RUHAOSZTÁS!
2010. február 5-én és 13-án
(2 alkalommal pénteki napokon),
16.30–18 óráig szeretettel várjuk
az érdeklõdõket a ligeti plébánián
(Toldi u. 28., a Tikkurilla festéküzlet
mögött).
Békés, boldog, új esztendõt kívánva:
a Szent Erzsébet Karitász

2010.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Adócsoport tájékoztatója – jogszabályváltozások
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az Országgyûlés 2009. június 29én elfogadta és 2009. július 8-án kihirdetésre került a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításról szóló 2009. évi LXXVII.
számú törvény, mely az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényt
több ponton módosította.

Az adó mértéke tehergépjármûvek, pótkocsik és autóbuszok esetében az
adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató,
tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjármûvek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

I. Helyi iparûzési adó

A légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén az adózó kötelessége a megfelelõ dokumentumok benyújtása.
Légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû gépjármû, pótkocsi: az
a jármû, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt
az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõ szakvéleményével vagy „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be.

2010. január 1-jétõl a helyi iparûzési adóval összefüggõ hatásköröket a
2010. január 1-jétõl kezdõdõ adóéveket érintõen az állami adóhatóság
(APEH) gyakorolja.
A módosítás alapján a helyi iparûzési adóval összefüggõ eljárások rendje a
következõ:
– Az állami adóhatóság 2010. január 1-jétõl a helyi iparûzési adóval összefüggõ hatásköröket a 2010. január 1-jétõl kezdõdõ adóéveket érintõen
gyakorolja.
– A 2010. január 1-jét megelõzõ adóéveket érintõ adókötelezettségeket az
adózók az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.
– Az elõzõekben foglaltaktól eltérõen a 2010. március 15-én esedékes helyi iparûzési adóelõleget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni a 2009-ben kiadott fizetési meghagyások alapján. Az állami adóhatóság a 2010. évi helyi iparûzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az elõleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a 2010. március 15-én esedékes helyi iparûzési adóelõleget az adózó
hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi.
– A tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntetõ adózók a helyi
iparûzési adóval összefüggõ adókötelezettségeiket az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az önkormányzati adóhatóságok végzik az ezzel összefüggõ adóztatási feladatokat. A tevékenységüket 2009. december
31-ét követõen megszüntetõ adózók 2010. január 1. utáni idõszakot érintõ adóügyeiben az állami adóhatóság jár el.
– A helyi iparûzési adó vonatkozásában a 2010. január 1-jét megelõzõ
adómegállapítási idõszakokat érintõ, az adó megállapításához való jog legkésõbb 2011. december 31-én elévül.
A 2009. évi bevallás benyújtásának határideje 2010. május 31. Kérjük,
hogy a határidõt betartani szíveskedjenek, mert a késedelmesen benyújtott bevallások után mulasztási bírságot vagyunk kénytelenek elõírni.
Itt hívjuk fel az adózók és a könyvelõk figyelmét, hogy a 2009. évrõl szóló iparûzési adó bevallásban a 2010. szeptemberi esedékességû adóelõlegrõl is nyilatkozni kell. Mivel ez az adat az APEH részére átadandó nyilvántartás alapját képezi, ezért hiányos bevallást elfogadni és feldolgozni nem
áll módunkban.
II. Gépjármûadó
A gépjármûadó tekintetében 2010. január 1-jétõl mértékemelés történik, így
2010. február 28-ig minden gépjármû tekintetében (ide nem értve a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontatót, tehergépjármût, autóbuszt) új határozattal értesítjük az adózókat a fizetési kötelezettség teljesítésének határidejérõl és összegérõl.
Az eddigi mentességek mellett új mentesség lépett be gépjármûadóban:
mentes az adó alól a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi.

Az „E” betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármû után 10 000 Ft, míg a tehergépjármû után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót
kell fizetni. A gépjármû állandó rendszámtáblával való ellátását követõ hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az
irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjármûre „E” betûjelû ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez
után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.
III. Építmény utáni idegenforgalmi adó
Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének 2009. december 21-i döntése
alapján 2010. január 1-jétõl a város illetékességi területén megszûnik az
üdülõk építmény utáni idegenforgalmi adóval történõ adóztatása. Az ezzel
érintett üdülõingatlanok adóztatása a módosítás által magánszemélyek kommunális adója alá kerülnek. Ezúton is kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy az adócsoport által eljuttatott nyomtatványokat pontosan kitöltve és aláírással ellátva postafordultával visszaküldeni szíveskedjenek a
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal címére (2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.)
A nyomtatvány a www.dunaharaszti.hu honlapról letölthetõ.
IV. Elektronikus ügyintézés
Az adóügyekben használható nyomtatványok a www.dunaharaszti.hu honlapról tölthetõk le. Az APEH-nál alkalmazott módszerhez hasonlóan ellenõrzõ program segíti a nyomtatványok hibátlan kitöltését. Kérjük éljenek a
lehetõséggel, mivel nyomtatványt csak külön – személyes, telefonos vagy
írásbeli – kérésre küldünk.
2010. január 1-jétõl elektronikus kapcsolattartásra nyílik lehetõség a Polgármesteri Hivatalnál a www.dunaharaszti.hu honlapon elérhetõ általános
kérelem nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történõ beküldésével. A honlapon súgó segíti az ügyfeleket a nyomtatvány pontos kitöltése
érdekében. A nyomtatvány használata ügyfélkapus regisztrációhoz kötött,
ezért javasolt a regisztrációval még nem rendelkezõ ügyfeleknek az Okmányirodát regisztráció céljából felkeresni. Ez a lehetõség megkönnyíti
mind az ügyfelek, mind a hivatal ügyintézõinek munkáját, és felgyorsítja az
ügyintézési határidõt.
V. Hátralékosok felszólítása

A gépjármûadóról szóló törvény hatályos szabályozása szerint a személygépkocsik esetén az adó mértéke 2007 óta, tehergépjármûvek esetén 2004 óta változatlan. Ezért a törvény értelmében mindkét jármûkörben 15%-kal emelkednek az adótételek. Ez az adótétel-növekedés a személygépkocsik esetén az
idõközben bekövetkezõ fogyasztói árszínvonal-változással közel azonos, tehergépjármûvek esetén pedig az infláció fele.

Ezúton hívjuk fel a lakosság és a vállalkozások figyelmét arra, hogy az adóhátralékok behajtása folyamatos. 2009. évben 2 alkalommal, februárban és
augusztusban mindenki számára postázásra került az adóértesítõ, csekkel
együtt. Kérjük, hogy akinek elmaradt kötelezettsége van, az minél elõbb teljesíteni szíveskedjék, mert a tartozásokat az adózás rendjérõl szóló törvény
alapján munkabérletiltással, inkasszóval, nyugdíjletiltással, illetve önálló
bírósági végrehajtó útján hajtjuk be. Ez utóbbi esetében az adózónak a
végrehajtási költséget is meg kell fizetnie.

Fentiek alapján:

VI. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot,

az adó mértéke személygépkocsik esetében az adóalap után a gépjármû

hogy fizetési nehézség esetén méltányossági kérelemmel élhet, mely kérelem illetékköteles. Az illeték összege 2200 Ft, melyet csekken vagy banki
elektronikus úton a Dunaharaszti Önkormányzat államigazgatási eljárási illeték számlájára (11742180-15393173-03470000) kell megfizetni a kérelem
benyújtásával egyidejûleg.

– gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években
140 Ft/kilowatt.
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Városunk sürgõsségi betegellátása
– amit a sürgõsségi betegellátásról tudni érdemes –
Elõször szeretnék egy-két alapvetõ fogalmat tisztázni:
Ami sürgõs ellátást igényel nem mind életveszélyes (pl.: vesegörcs), ami életveszélyes nem mind sürgõs (pl.: rákos beteg végstádiuma).
Mik tartoznak a sürgõsségi ellátást igénylõ betegségek körébe a teljesség igénye nélkül:
1. Életveszélyes állapotok:
– eszméletlenség,
– légzés leállás,
– szívmûködés megállás,
– nagy vérzés, stb.
Ezekben az esetekben azonnal be kell avatkozni az életveszélyes állapot
miatt (szabad légút biztosítása – lélegeztetés – szívmasszázs – vérzéscsillapítás – stabil oldalfekvés, stb.
2. Olyan állapotok, melyek tartós fennállása a betegséget tovább súlyosbítaná, szervkárosodáshoz vezethetne (pl.: agyvérzés, érelzáródás, stb.)
3. Jelentõs fájdalommal járó kórképek megszüntetése (pl.: vesegörcs, epegörcs).
4. Egyéb szubjektív tûrhetetlen állapot (pl.: szédülés, hányás, stb.)
5. Veszélyeztetõ magatartás (pl.: pszichiátriai betegek, stb.)
6. Tûrhetetlenség a környezet számára (pl.: hisztériás roham)
A sürgõsségi ellátás bárhol – bármikor – bárkinek térítésmentesen jár!
Kihangsúlyoznám a „sürgõs” szót!
Ki végezze az elsõsegélynyújtást?
Mindenki a tõle elvárható szinten! Ez lényegében az életmentõ beavatkozásból áll (pl.: vérzéscsillapítás). Így sürgõsségi ellátásban elsõ láncszem tulajdonképpen legtöbbször a helyszínen lévõ személy vagy személyek, azaz a laikus elsõsegélynyújtók lehetnek.
Hazánkban a bajba jutott embereken való segítést, az életmentést törvények
tették és teszik állampolgári kötelességgé. Már az egészségügyrõl szóló 1876.
évi IV. sz. törvénycikk 39. §-a kimondta, hogy „… rögtöni balesetek … alkalmával a segítségnyújtás mindenkinek , aki tettel vagy tanáccsal járulni képes, kötelességében áll!”
Lényegében ugyanezt fejezi ki az 1972. évi II. törvény az egészségügyrõl; a
28. § 1) pontjában leszögezi, hogy „minden állampolgár köteles szükség esetén a tõle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet szenvedett vagy olyan
személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztetõ helyzetbe jutott ”
Az állampolgárok érdeke tehát, hogy minél többen legyenek képesek érdemi elsõsegélyben részesíteni veszélyhelyzetbe jutott embertársaikat. E célkitûzés az elsõsegélynyújtás elméleti tudnivalóinak és gyakorlati tennivalóinak
legalább elemi szintû elsajátításával valósítható meg. Tanfolyamok!!!
Az elsõsegélynyújtás, illetve a sürgõsségi ellátás második láncszemeként a
szaksegélyt az ellátásban az elsõ elérhetõ orvos nyújtja, mely minden orvosnak hivatásbeli kötelessége.
Városunk lakosainak egészségügyi ellátását, beleértve a sürgõsségi ellátást is,
az Önkormányzattal szerzõdésben álló, területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok látják el, minden hétköznap reggel 8 órától 18 óráig munkanapokon, illetve munkaidõben. Háziorvosaink úgymond csúsztatott rendelési idõben rendelnek, azaz jelenleg a Damjanich u. 32., illetve a Damjanich u. 23. szám alatti rendelõk valamelyikében,
8 - 18 óra között mindig lehet találni orvost.
A beteg illetékességi orvosa, vagy távollétében helyettese, rendelési idõben a
rendelõben megtalálható, telefonon elérhetõ. Rendelési idõn kívül, amennyiben sehogy nem érhetõ el (személyesen, telefonon) sürgõs esetben a nap bármely szakában, bármely orvoshoz lehet fordulni, aki az adott idõben éppen
valamelyik rendelõben tartózkodik. Ugyanez vonatkozik házi gyermekorvosainkra is, akik a Fõ út 35. szám alatti rendelõben rendelnek.
Háziorvosaink rendelõinek telefonszáma, illetve házi gyermekorvosaink
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telefonszáma – lakás, rendelõ, mobil – megtalálhatók a rendelõkben, telefonkönyvben – névjegytárban – interneten, stb.
Orvosaink minden olyan felszereléssel és tudással rendelkeznek, melyek a
sürgõsségi betegellátáshoz szükségesek.
Dunaharaszti város közigazgatási területén a felnõtt és gyermek háziorvosi
ügyelet teljes körû ellátását, az Önkormányzattal megbízási szerzõdéses viszonyban álló, Haraszti FRAXINUS Egészségügyi, Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. látja el sürgõsségi ügyeleti szolgálat formájában. Munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégeken, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon az elõzõ munkanap 18 órától a következõ munkanap 8
óráig folyamatosan.
Telephelye: Dunaharaszti, Damjanich u. 32. a központi háziorvosi rendelõben van.
Itt történik ügyeleti idõben a járóbetegek fogadása és ellátása, korszerûen felszerelt rendelõben.
Közterületre, közintézménybe, lakásra, stb. hívás esetén (személyes, telefonos) innen indul a kivonulás a megadott címre, a jogszabályban megadott legrövidebb idõn belül. A gépjármû felszereltsége (esetkocsi szintû) személyzete mindenben megfelel a jogszabályokban elõírt követelményeknek.
Az ügyeleti szolgálat ügyeleti idõben ellátja a rendelõben megjelentet, a hívás helyén lévõ ellátásra szorulót, tanácsot ad, szükség esetén gondoskodik
a kórházba szállításról, szakellátásra való beutalásról, szükség esetén a helyszínen megvárja a mentõ megérkezését. Az ügyeleti szolgálat egyéb feladatait a megbízási szerzõdés tartalmazza.
Az ügyeletes kocsi amennyiben híváson van, a rendelõben lévõ egészségügyi
szakdolgozó nyújt segítséget, ad tanácsot, felvilágosítást az odafordulónak.
A sürgõsségi betegellátás harmadik láncszeme a mentõszolgálat, amely a
nap 24 órájában a közismert 104-es telefonszámon érhetõ el sürgõs esetben.
Az ott lévõ központi irányító csoport dönti el a hívás indokolt voltát és gondoskodik, hogy a megadott címre háziorvost, ügyeleti kocsit, esetkocsit, rohamkocsit küld e. Mint köztudott a mentõellátás az elõzõ szaksegélyhez csatlakozik (ellátó orvos, ügyelet kéri), de gyakran annak helyébe lép.
Ami nagyon fontos:
Bármilyen hívás esetén (háziorvos, mentõ, ügyelet) ne feledkezzünk meg
mondani, hogy mi történt, hol történt (pontos cím), a helyszín megközelíthetõségének sajátossága, telefonáló neve, telefonszáma (visszahívhatóság miatt), beteg neve, esetleg sérültek száma.
Végül arra szeretnék kérni mindenkit, hogy az ügyeleti, illetve sürgõsségi ellátást valóban csak sürgõs esetben vegyék igénybe, tekintettel arra, hogy bajbajutott embertársunktól vesszük el az indokolatlan hívással a sürgõsségi ellátás lehetõségét, azaz esetlegesen az életbenmaradás esélyét.
Városunkban négy defibrillátor (életmentõ) készülék található: ügyeletes kocsi, Damjanich u. 32. szám alatti háziorvosi rendelõ, Polgármesteri Hivatal,
Okmányiroda. Ezek használata szükség esetén az életbenmaradás esélyeit növelhetik.
Ügyeleti Szolgálat jelenleg elérhetõ a
370-304; 370-116; 370-422
telefonszámokon ügyeleti idõben!
2010. február 1-jétõl a Dunaharaszti Központi Ügyelet telephelye vonatkozásában, a menetirányítási/diszpécseri feladatokat az Országos Mentõ Szolgálat központi irányító csoportja útján látja el a 06-1-301-6969-es telefonszámon! Ha valaki az ügyeleti szolgálatot akarja igénybe venni, ezt a számot kell
hívnia. Az eddigi telefonszámokat az OMSZ átirányítja a központi számra,
de csak ügyeleti idõben.
Remélem sikerült néhány hasznos információval, tanáccsal szolgálnom, ennek reményében kívánok városunk minden lakosának jó egészséget!
Dr. Kovács György
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

ujsag@dunaharaszti.hu
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2010. február 8-tól
Gyulán a Hõforrás Hotelben
két személyes apartmanban
üdülõ használati jog két hétre
eladó 32 000 Ft-ért.
Érdeklõdni a 06-30-293-4698
telefonszámon lehet.

Dunaharaszti jó úton jár

392 884 789 Ft európai uniós támogatást
nyertünk 2008-ban a belterületi utak fejlesztésére. csapadék- és vízelvezetésre.
Megépítettük az Ady Endre, Agorasztó,
Attila, Batthyány, Bocskai, Botond, Deák
Ferenc, Dembinszky, Festetics, Golgota,

Hoitsy Pál, Hunyadi János, József Attila,
Király, Kós Károly, Kölcsey, Nagy László, Szent László utcákat és 1600 facsemetét ültettünk.
December 18-án az Andrássy utca és
Némedi út keresztezõdésénél tartottuk a
megépült utcák hivatalos átadását. A hideg ellenére szép számban vettek részt a
környezõ utcák lakói. A megjelenteket Dr.
Szalay László polgármester és Varjú
László államtitkár köszöntötte.
A Polgármester kiemelte, hogy különös
jelentõsége van annak, hogy az elkészült
utcák többsége a Petõfi Ligeten készült,
hiszen néhány éve itt volt a legkevesebb
aszfaltozott út, mára viszont ez a településrész is felzárkózott. Fontos ez, hiszen a
város ezen része a legsûrûbben lakott terület.
Megköszönte mindenkinek, aki a pályázat megírásában, a kivitelezésben és az
elõkészítésben részt vett.
Köszönetet mondott a lakosságnak is a
türelmük miatt, és azért –
ami a vá-

ros többi részén is tapasztalható –
hogy az emberek az elkészült utak
mellett a közterületet sajátjuknak tekintve rendezik és virágosítják azt.
Utalt arra, hogy ezzel a nagy lépéssel a város útépítési programja nem fejezõdhet
be, hiszen még vannak földes utcák, de az
eddigiek ismeretében bátran kijelenthetõ,
hogy ezek is el fognak készülni, hiszen
Dunaharaszti jó úton jár.
A megjelentek a hideg elviselését könnyítõ forró teát, forralt bort fogyaszthattak
és zeneszó biztosította a jó hangulatot.

Nagy családi karácsony
Hagyományosan hatodik éve kerül megrendezésre december hónapban
a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, valamint a Vöröskereszt helyi szervezetével együttmûködve a családi karácsonyi ünnepség, aminek
igen nagy sikere van. Évrõl évre egyre többen fogadják el a meghívásunkat. Idén közel háromszáz vendég érkezett a Mûvelõdési Ház nagytermébe. Igyekszünk minden évben tartalmas és szórakoztató programokkal kedveskedni vendégeinknek, természetesen elsõsorban a gyerekeknek. Fellépett rendezvényünkön a Happy Dance tánccsoport, a
Gyöngyvirág Néptánccsoport, Fülöp Gyula bûvész és hagyományainkhoz híven az Ifjúsági klub fiataljainak egy csoportja most is kis mûsorral köszöntötte a vendégeket. A programokat követõen kézmûves foglalkozásra hívtuk a gyermekeket és szüleiket, ahol nagyon szép karácsonyi ajándékok, díszek készültek. A rendezvény végéig a bûvész, folyamatosan teljesítette a gyerekek kívánságait, több száz lufi figurát hajtogatott számukra. Az ünnepséget megtisztelõ képviselõk személyesen is
átélték a gyerekek várakozó izgalmát és a családok örömét. Ezen az ünnepségen adtuk át karácsonyi csomagokat is a meghívottak számára.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény támogatóinak,
akik nélkül ez a nap nem sikerülhetett volna ilyen színvonalasra és emlékezetesre.
Támogatóink: dr. Szalay László polgármester, Dunaharaszti Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Ifjúsági
és Sport Bizottsága, Cigány Kissebségi Önkormányzata,
Mannheim Lénárd képviselõ, Frankó – Ferkó KFT,
Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület.
Kõvágó Mónika
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