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Rendeletalkotás
A testület megalkotta: 
  a temetőről és a temetkezésről 

szóló 12/2018. (V. 28.) önkormány-
zati rendeletét, 

  a 13/2018. (V. 28.) önkormányzati 
rendeletét a felnőtt korúakra vo-
natkozó szociális gondoskodásról 
szóló 5/2015. (II. 26.) önkormány-
zati rendelet módosításáról, 

  a 14/2018. (V. 28.) önkormányzati 
rendeletét a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 12/2015. (IV. 
30.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról,

  a 15/2018. (V. 28.) önkormányzati 
rendeletét a szervezeti és működé-
si szabályzatról szóló 19/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

Beruházások, városüzemelte-
tés, ingatlan ügyek
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az önkormányzati fejlesztési, 
beruházási, felújítási feladatok 
megvalósításához finanszírozási 
forrásként a 2018. évben 1 800 000 
E Ft hitelt vesz fel. A hitel futam-
ideje 21 év, 2018-2038. évig. A hi-
telből az alábbi fejlesztéseket kí-
vánja megvalósítani:
-  járdák, utak építése, felújítása, 

csapadékvíz elvezetése, a szük-
séges ingatlanszerzések megva-
lósítása;

-  városi csapadékvíz-kezelés;
-  óvodák létesítése és bővítése, 

bölcsődék, egészségügyi intézmé-
nyek létesítése, bővítése;

-  stratégiai településfejlesztési do-
kumentációk készítése.

Ingatlanhasznosítási szerződést kö-
tött a testület a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel a Szigetszentmik-
lós, 3653 hrsz.-ú ingatlan területén 
tervezett, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
által létesítendő ivóvíz gerincveze-
ték kiépítése céljából egyszeri, 
399 322 Ft + áfa összegű igénybe-
vételi díj megfizetése mellett.

Többletfedezetet biztosított a 
képviselő-testület a Szigetszentmik-
lós, Ifjúság tér 4. szám alatti ingatlan 
hivatali célú hasznosításához szüksé-
ges munkafeltételek kialakításához. 

A testület úgy döntött, hogy a 
Szigetszentmiklós, belterület 7037/9 
hrsz. alatti ingatlan művelési ágát 
„közút” művelési ágra módosíttatja, 
ezt követően a forgalomképtelen 
törzs vagyonba sorolja.

Úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy a 3328/3 hrsz.-ú ingatlant nem 
kívánja megvásárolni. Az érintett in-
gatlan Ragád köz délnyugati határvo-
nalától délnyugati irányba eső részét 
KöU-5 övezetből Lke-8 övezetbe so-
rolja és telek kiegészítésre alkalmas 
ingatlannak jelöli ki, valamint a Ragád 
köz jogi telekhatárának folytatásában 
az ingatlant útszabályozással terheli. 

Hozzájárulását adta a testület a 
tervezett bolgárkertész ivókút megva-
lósításához az önkormányzat tulajdo-
nát képező Szigetszentmiklós, 78/2 
hrsz.-ú ingatlan területén. Az ivókút 
megvalósítását a Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat részére történő 
1 000 000 Ft összegű támogatás 
nyúj  tásával segíti.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzata az 1/1 arányú tulajdonát 
képező Szigetszentmiklós, 12505 
hrsz-ú ingatlanát telekalakítással 
megnöveli, a korábban meghatáro-
zott 1450 m2-es többlet térmértéken 
felüli további 450 m2-rel, a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ 
által létesíteni kívánt ideiglenes kon-
téner tantermek építési engedélyezé-
si paramétereinek előírásaihoz iga-
zodó mértékben.

Döntés született a Szigetszent-
miklós, belterület 9789 hrsz. alatti, 
Szigetszentmiklós Város Önkormány-
zatának kizárólagos tulajdonában 
álló, az ingatlan-nyilvántartásban 
„kivett, beépített terület” megneve-
zésű telekingatlan értékesítéséről. 

A testület utólag jóváhagyta az 
„ARIES” Nonprofit Kft. által 2018. 03. 
17–25. közötti, szerződésen kívüli 
időszakban végzett síkosság-mente-
sítési feladatok ellátását.

Intézményi, szociális és 
kulturális ügyek, beszámolók
Elfogadta a képviselő-testület a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság, a Szigetszentmiklósi Pol-

gárőr Egyesület, valamint a Sziget-
szentmiklósi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság 2017. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót.

A testület elfogadta az Aries 
Nonprofit Kft. 2017. évi beszámo-
lóját és üzleti jelentését, valamint a 
2017. évi tevékenységéről szóló be-
számolóját. 

Javasolta a testület a Fővárosi 
Vízművek Zrt. Közgyűlése számára 
a Társaság 2017. évi számviteli 
törvény szerinti éves beszámolójá-
nak és üzleti jelentésének, valamint 
a 2017. évi vagyonkezelési beszá-
molójának elfogadását. 

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy javasolja a Szigeti Vízművek 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságá-
nak a társaság 2017. évi beszámoló-
jának, valamint a Felügyelő Bizott-
ság 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának az elfogadását.

Javasolta a testület az SZSZM 
Szigetszentmiklósi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságá-
nak a társaság 2017. évi beszámoló-
jának, valamint a Felügyelő Bizott-
ság 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának az elfogadását.

Javasolta a képviselő-testület a 
Kis-Duna mente TDM Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottságának a tár-
saság 2017. évi beszámolójának, 
valamint a Felügyelő Bizottság 
2017. évi tevékenységéről szóló be-
számolójának az elfogadását. 

Elfogadta a testület a Sziget-
szentmiklós város 2017. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelést.

A képviselő-testület a Sziget-
szentmiklósi Pitypang Óvoda maxi-
mális gyermeklétszámát 280 főben 
határozta meg. Felkérte az intéz-
ményvezetőt, hogy gondoskodjon 
az óvoda bővítésének személyi és 
ingó tárgyi feltételeinek megte-
remtéséről a Nemzedékek Háza 
épületében, illetve az újonnan 
épülő Temesvári utcai óvodában.

A testület a 2018/2019. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok 
számát és a maximális csoportlét-
szám túllépését az egyes intézmé-

nyekben 10, 15, illetve 20%-os 
mértékben engedélyezte. 

A képviselő-testület helyt adott 
a Vadgesztenye Szociális Intéz-
mény státuszbővítési kérelmének, 
az intézmény létszámát 2018. júni-
us 1. naptól határozatlan időre 1 fő 
teljes munkaidős takarító státusz-
szal megnövelte.

A testület úgy döntött, hogy a 
nyári szünidei gyermekétkeztetés ke-
retében a déli meleg főétkezést a 
hátrányos helyzetű, és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő, halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek részére 43 munka-
napra (2018. június 18. napjától 2018. 
augusztus 15. napjáig) biztosítja. 

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 2018. június 18. és augusztus 
31. közötti időszakra 265 rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő általános iskolás alsó és 
felső tagozatos tanuló nyári gyer-
mekétkeztetési költségeihez támo-
gatást nyújt.

A testület úgy döntött, hogy a 
Miklósi Ifjúsági Napok rendezvényt 
a módosított szakmai programmal 
megvalósítja az elnyert támogatás 
felhasználásával, valamint többlet 
fedezet biztosításával. 

Bruttó 45 000 Ft összegben fe-
dezetet biztosított a képviselő-tes-
tület a Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház által - a 2017/2018-as tanévzá-
ró koncert keretei között – megren-
dezett Graffiti-verseny lebonyolítási 
költségeire.

Egyéb ügyek
Módosította a testület Szigetszent-
miklós Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatát.

Módosította továbbá a képvise-
lő-testület a földmérői tevékenység 
ellátására a Geodolit 2005 Bt.-vel 
2011. április 11-én kötött, határo-
zatlan időre szóló keretszerződést.

A testület úgy döntött, hogy az 
önkormányzat a támogatott kérel-
me alapján, a beruházás többlet-
költsége miatt a korábban biztosí-
tott támogatáson felül további tá-
mogatást nyújt a kézilabda sport-
csarnok építésének támogatására.

a képviselő-testület 2018. május 25-i rendes üléséről
TÁJÉKOZTATÓ
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A munkálatok ütemezése az alábbiak szerint várható: 

M0 autóút déli szektorának felújítása 
(beruházó: Magyar Közút Nonprofit Kft.)

A pályatest északi oldalának felújítása, mely során az érintett útsza-
kaszon útszűkületre kell számítani. Tervezett módon felújításra kerül 
a Duna folyamán átvezető autóút hídszerkezete és pályateste is, a 
felújítás idejére szintén útszűkület lassítja a forgalmat.

Tervezett kivitelezési idő: 2018–2020. április 

Csepeli út felújítása 
(beruházó: Magyar Közút Nonprofit Kft.)

Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet téri körforgalomtól Budapest köz-
igazgatási határáig a bevezető ingázóforgalmi út felújításra kerül, 
továbbá az M0 autóút Szeged felőli lehatójához körforgalom kiépí-
tése történik. A kivitelezés idején félpályás útlezárásra és jelentős 
utazási időre kell számítani.

Tervezett kivitelezési idő: 2018. május–november 

Gyári út–Bajcsy-Zsilinszky út közműrekonstrukciós munkálatai 
(beruházó: Fővárosi Vízművek Zrt.) 

Gyári út–Őz u. (Határ út) csatlakozástól víziközmű rekonstrukciós 
(vezetékkiváltási) munkálatok zajlanak, amelyek során a szennyvíz és 
ivóvíz szállítóvezetékek cseréje történik meg az induló csomóponttól 
a Bajcsy-Zsilinszky út, Váci Mihály útig tartó szakaszig. Az építkezés 
idejére a Gyári út szűkítésére, a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig lezárás-
ra kell számítani az érintett szakaszon.

Tervezett kivitelezési idő: 2018. július–2018. november 

Massányi Károly út felújítása 
(beruházó: Szigetszentmiklós Önkormányzata)

A többszöri részleges kopóréteg-felújításon, kátyúzásokon átesett, 
töredezett, süllyedt, helyenként nyomvályús pályaszerkezet teljes 
mértékben felújításra kerül, melynek során a Massányi Károly-Cse-
peli gerincút körforgalomtól 1507 m hosszúságban a pályatest az 
altalajig visszabontásra kerül és új, megfelelő teherbírású rétegrend-
del történik az új pályatest megépítése. Ezzel egyidejűleg új szegély-
sor épül és az útburkolat vízelvezetését szolgáló szikkasztódrének is 
felújításra kerülnek. A kivitelezés előzményeként a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt. az úttest alatt húzódó tisztított szennyvíz nyomóvezetéket 
üzemen kívül helyezi, a csővezeték belső térfogata tömedékelésre 
kerül.

Tervezett kivitelezési idő: 2018. július–október 

Határ úti szennyvízvezeték tehermentesítése 
(beruházó: Szigetszentmiklós Önkormányzata)

A Határ út–Gyári út kereszteződésénél meglévő szennyvízátemelő és 
az arról csatlakozó nyomóvezetékek tehermentesítésének érdekében 
(a gyakori szennyvízkiöntések megszűntetésére) új szennyvízáteme-
lő-akna és kényszeráramoltatású vezeték épül a Gyári-Ozsvári-
Bíbor-Présház-Honfoglalás-Tököli utak alatt húzódó tervezett 
nyomvonalon. Az érintett útszakaszokon útszűkületekre kell számí-
tani. Az elkészült beruházással megszűnnek a korábban szennyvízki-
öntést okozó események.

Tervezett kivitelezési idő: 2018. szeptember–2019. június 

Határ út–Tököli út közötti csapadékvíz gyűjtő-elvezető 
rendszer kiépítése 

(beruházó: Szigetszentmiklós Önkormányzata)
Szigetszentmiklós Önkormányzata a kiemelt kockázatú területek 
csapadékvíz-mentesítésére kivitelezési terveket dolgozott ki annak 
érdekében, hogy az intenzív csapadékos időszakokban a lefolyásta-
lan területekről a csapadékvizet összegyűjtse, és szabályozott 
módon elvezesse. Ennek érdekében a Tököli út, Határ út, Géza feje-
delem utakon csapadékvízgyűjtő gravitációs vezetékek épülnek, to-
vábbá az ezekhez tartozó nagyátemelő aknák is, amelyek a városi 
csapadékvíz-szállító hálózatba juttatják el az összegyűjtött csapa-
dékvizet. A Határ út teljes szakaszán útszűkületre és félpályás útle-
zárásokra kell számítani.

Tervezett kivitelezési idő: 2018. szeptember–2019. június

Mint minden felújítás, korszerűsítés, úgy a fentiek is okozhatnak 
nehézségeket, fennakadásokat a város közlekedésében. 

Annak érdekében, hogy enyhítsük ezeket, az alábbi felületeken 
igyekszünk folyamatosan tájékoztatást adni a munkálatokról:

www.szigetszentmiklos.hu (önkormányzati honlap)
Szigetszentmiklós város hivatalos oldala (Facebook oldal)

DunaMédia Televízió
Lakihegy Rádió FM 107

Kisváros (helyi lap)

Bízom benne, hogy az elvégzett munkálatok mindannyiunk 
megelégedésére szolgálnak majd. 

Ehhez kérem tisztelettel az Önök türelmét és megértését.

Szabó József 
polgármester 

Tisztelt Lakosság, Kedves Szigetszentmiklósiak! 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy városunkban az utak javításával és korszerűsítésével, 

illetve a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos rekonstrukciós és felújítási munkálatok elkezdődtek. 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szi get szentmiklósi 
Rendőr kapi tányság, a Szigetszentmiklósi Pol gárőr 
Egyesület és Sziget szent miklós Város Önkor mány-
zatának Polgármesteri Hivatala összehangoltan 
dolgozik a városunk közigazgatási területén illegá-
lisan lerakott hulladék felszámolása és megelőzése 
érdekében.

A társszervek közös ellenőrzési akció során fel-
mérték a település közigazgatási területén a „nép-
szerű” illegális hulladéklerakó területeket, melyek 
felszámolásáról a hatóság közigazgatási eljárás ke-
retében intézkedik. A hulladékos helyek felderítését 
folyamatosan végzi a szigetszentmiklósi közterület-
felügyelet a társszervek együtt   működésével.

A komplex hulladékprobléma felszámolása ér-
dekében a hatóság kéri a tisztelt lakosság segítsé-

gét. Amennyiben illegális hulladéklerakást észlel, 
kérjük, szíveskedjen bejelentést tenni az illetékes 
hatóság felé. A bejelentéshez szükséges megadni a 
hulladékot elhelyező jármű forgalmi rendszámát 
és típusát, lehetőség szerint fényképfelvételt is 
mellékelni. A bejelentést e-mailben és telefonon 
az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Szigetszentmiklósi Polgár mes teri Hivatal 
Igazgatási és Népjóléti Osztály
E-mail cím: jegyzo@szigetszentmiklos.hu
Telefon: 06/24 505-553
Szigetszentmiklósi Rendőr kapi tányság
Telefon: 06/24 525-460

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy 
az utóbbi időszakban Magyarországon átvonuló, 
egyre intenzívebb viharok jelentős anyagi károkat 
okoznak az épített környezetben, és sok feladatot 
adnak a katasztrófavédelmi szerveknek. A hirtelen 
nagy mennyiségben lehulló csapadék leginkább ott 
veszélyezteti a lakosságot, ahol nem kellő gondos-
sággal ápolják környezetüket: árkok, csapadékvíz 
átereszek, aknák gondozatlansága, hordalékkal 
való telítettsége. Sok gondot okoz a viharos szél 
azokon a helyeken, ahol az épületek tetőszerkeze-
tén lévő héjazat (borítás) nem kerül kellően rögzí-
tésre, illetve annak meglazulásakor a karbantartás 
nincs elvégezve, továbbá a rossz szerkezetű ké-
mény ledőlése és az ingatlanok héjazatán elmoz-
dult cserepek lecsúszása is okozhat balesetet. Több 

ízben vonulnak tűzoltóink olyan esetekhez, amikor 
a magasra nőtt faágak a villanyvezetéket szinte 
körbe növik, és a viharos szél a faágakkal együtt 
tépi a villanyvezetéket is, melynek földre kerülése 
baleset-, élet- és tűzveszélyes. Az elektromos szol-
gáltatók igyekeznek az utcáról látható és elérhető 
ilyen ágakat eltávolítani, de nem minden esetben 
jutnak be az ingatlanok kertjébe, annak érdekében, 
hogy a vezetékszakítást megelőzzék. Az udvarok-
ban a kiöregedett – sokszor levéltelen, hajtás nél-
küli – fák kivágásáról gondoskodni kell, mert egy-
egy szélvihar esetén a kiszáradt, lehulló faágak, 
esetenként a földből kiforduló, kidőlő fák is okoz-
hatnak az emberéletben, illetve a járművek, ingat-
lanok állapotában komoly károkat.

Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Parlagfűmentes 
Szigetszentmiklóst!
Az előző évekhez hasonlóan idén 
is nagy figyelmet kell fordítani az 
emberi egészség megóvása érde-
kében a parlagfű és egyéb aller-
gén növények elleni védekezésre, 
amely elsősorban az ingatlan tu-
lajdonosának, illetve használójá-
nak a kötelezettsége. A hatóságok 
feladata, hogy – amennyiben a 
tulajdonos nem tesz eleget köte-
lezettségének – a mulasztók költ-
ségén elrendeljék az ún. közérde-
kű védekezést, emellett növény-
védelmi bírságot szabjanak ki.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy június 30-ával lejárt a par-
lagfű-mentesítési türelmi idő. 
Ezt követően belterületen a jegy-
ző, kül területen a Pest Megyei 
Kor mány  hivatal Érdi Járási Hi va-
tala köteles hatósági eljárást in-
dítani azokkal szemben, akik el-
mulasztották a parlagfű elleni 
védekezést.

A közérdekű védekezés végre-
hajtását követően növényvédel-
mi bírság kiszabására a növény- 
és talajvédelmi hatóság jogosult, 
melynek alapja a parlagfűvel 
fertőzött terület nagysága. A bír-
ság mértéke 15 000 Ft-tól 
5 000 000 Ft-ig terjed.

Arra tekintettel, hogy a par-
lagfű-mentesítés minden állam-
polgár közös érdeke, és ered-
ményt csak összefogással, illetve 
közös felelősségvállalással érhe-
tünk el, kérjük, tegyenek eleget e 
fenti jogszabályi kötelezettsé-
güknek, ugyanakkor szükséges 
figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendő, hogy június 30. 
napjáig valaki lekaszálta a szeny-
nyezett földterületet, azt tiszta, 
parlagfű-mentes állapotban 
mind végig meg kell őriznie.

Részletesebb tájékoztatás 
Sziget szentmiklós város honlap-
ján található a www.sziget szent-
miklos.hu oldalon.

Parlagfűre vonatkozó bejelen-
tésüket a parlagfu@szigetszent-
mik los.hu e-mail címen szíves-
kedjenek megtenni a parlagfűvel 
fertőzött ingatlan címének (he-
lyének) pontos megjelölésével.

Igazgatási és Népjóléti 
Osztály

A hatályos jogi szabályozás alapján a vízjogi létesí-
tési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre 
- az ásott és fúrt kutakra - vízjogi fennmaradási 
engedélyt kell kérni az építtetőnek.

Az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálko-
dási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. 
január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített 
kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmara-
dási engedélyt kér. 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedé-
lye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemelte-
téséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, 
amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  a kormányrendelet szerinti védőterület, vala-
mint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevéte-
le, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevé-
telt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemel,

  épülettel vagy annak építésére jogosító hatósá-
gi határozattal, egyszerű bejelentéssel rendel-
kező ingatlanon van, és magánszemélyek részé-
ről a házi ivóvízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja, valamint

  nem gazdasági célú vízigény.
(Minden egyéb vízi létesítmény esetében a Katasztró-
fa védelmi Igaz gatóság dönt az engedélyről.)

A kérelem benyújtható a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 13-18 óráig, szerda: 8-12 és 13-16 óráig, 
péntek: 8-12 óráig) vagy postai úton (2310 
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.).

További kérdéseivel kapcsolatban a Sziget szent-
miklósi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Népjóléti 
Osztálya (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1., 
telefon: 06/24 505-504, 06/24 505-551) tud tájé-
koztatást nyújtani.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Összefogással az illegális hulladéklerakók ellen

Felhívás viharkárok elkerülése, megelőzése érdekében

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról
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A Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány 
2018. évben 

pályázatot hirdet 
a szigetszentmiklósi szociálisan rászoruló nyugdíjasok  

rekreációs üdültetésére.

Elsőbbséget élveznek azok a szociálisan 
rászoruló nyugdíjasok, akik még nem vettek részt 

támogatott gyógyüdültetésben!

A gyógyüdülés ideje: 2018. szeptember 16–22.
A gyógyüdülés helye:  Hajnal Hotel (3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2., 

a Gyógyfürdő közvetlen közelében).

A támogatott gyógyüdülés tartalma: 
6 éjszaka szállás, svédasztalos reggeli, egy alkalommal svédasz-
talos vacsora, az idegenforgalmi adó és az utazás költségei.

Utazás módja: egyénileg, vagy az Alapítvány által bérelt busszal 
csoportosan. Csoportos utazás esetén a busz a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal elől indul, és ide is érkezik vissza. Az utazás 
módjáról a jelentkezési lapon kell nyilatkozni.

Figyelem! A gyógyfürdő használatát előzetesen egyeztesse házi-
orvosával! Célszerű beutalót kérni rögtön a reumatológiára, ahol 
kiírhatják a megfelelő kezeléseket, így az ún. „babás”-lappal ér-
kezőknek nem kell a gyógyfürdőben az orvosnál sorban állniuk, 
csak időpontokat kell kérniük a kezelésekre.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 3.

A jelentkezési lap letölthető az önkormányzat honlapjáról 
és átvehető a Polgármesteri Hivatalban.

Jelentkezni a jelentkezési lappal, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti 
Irodáján (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 9.) félfogadási 
időben (hétfő: 13-18, szerda: 8-12, 13-16, péntek: 8-12 óra kö-
zött) lehet.

Szigetszentmiklós Egészséges Városért
Közalapítvány kuratóriuma

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szigetszentmiklóson
2018. augusztus 1-től szeptember 18-ig

a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet tüdőszűrő vizsgálatot tart.

A szűrővizsgálat ideje: 
hétfő, szerda:    11:45–17:45
kedd, csütörtök, péntek:   7:45–13:45 

A szűrővizsgálat helye: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Szigetszentmiklós, Tököli út 19.) 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes.

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 
a vizsgálat díja 1700 Ft, amely az OEP által országosan elrendelt 
összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 
14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, 
illetve a 18 évnél idősebb tanulók számára, akiknek az oktatási 
törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
TB-kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolását!

Polgármesteri Hivatal
Szabó József, polgármester

PÁLYÁZAT REKREÁCIÓS ÜDÜLÉS 
IGÉNYBEVÉTELÉRE

TÜDŐSZŰRÉS

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT 
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje: 
Szakorvosi Rendelőintézet 

2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1.
Tel.: 06/24 524-140

2018. június 25.–július 24.

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY g TEL.: 06/1 465-3823.

A Szigetszentmiklóson lakó, 45–65 év közötti 
asszonyok, akiknek utolsó mammográfiás 

vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót 
kapnak a szűrővizsgálatra.

KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK,
ÉS VEGYEN RÉSZT A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
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HELYI ADÓ HÍREK 
Tájékoztatjuk a lakosságot, az egyéni vállalkozó-
kat és a cégeket, hogy adóhatóságunk a 2018. évi 
adóellenőrzési ütemterv alapján fő célkitűzésként 
az építményadó ellenőrzést, illetve a rendelkezés-
re álló nyilvántartás felülvizsgálatát jelölte meg.

A vonatkozó jogszabályok alapján adóköteles 
az önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban 
együtt: építmény).

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján 
az építmény tulajdonosa. 

Az adókötelezettség a tényleges használat-
bavételt követő év első napján keletkezik.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított 
hasznos alapterülete.
Az adó mértéke 

a)  üdülő esetén 600 Ft/m2/év,
b)  a Duna-parti sétányok mindkét oldalán és a 

tóparton a vízfelület közelsége miatt 700 Ft/
m2/év,

c)  garázs esetén 200 Ft/m2/év,
d)  a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, 

épületrészének 50 m2-t meg nem haladó 
része után 650 Ft/m2/év,

e)  a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, 
épületrészének 50 m2-t meghaladó, de 500 
m2-t el nem érő része után 800 Ft/m2/év,

f)  a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, 
épületrészének 

    fa) 500 m2-t meghaladó része után 1000 Ft/
m2/év,

    fb) 1000 m2-t meghaladó része után 1500 Ft/
m2/év,

g)  lakás, családi ház esetén 600 Ft/m2/év. 
Mentes az építményadó alól a lakás, amelyet az 
adóalany életvitelszerűen otthonául használ. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben 
olyan lakás, családi ház, társasház van a tulajdo-
nukban, amelyben nincs állandó bejelentett tu-
lajdonos, az adóköteles. A cég tulajdonában álló 
bármely ingatlan szintén adóköteles. 

Kérjük, hogy a bejelentési kötelezettségük-
nek az önkormányzat adóügyi irodájának ellen-
őrzését megelőzően szíveskedjenek eleget ten-
ni. Az adatbejelentési nyomtatvány a www.
szi get szentmiklos.hu honlapról letölthető vagy 
az adó ügyi irodán átvehető. 

Köszönjük az együttműködést!
Moldván Valéria 

adóügyi irodavezető

Felhívás ebösszeírásra
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló tör-
vény alapján Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 
Szigetszentmiklós város területén 2018. június 
1. és augusztus 31. között ebösszeírást végez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyom-
tatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kö-
telessége.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak eben-
ként egy „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni-
ük, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Népjóléti Osztályán, a Losonczi 
utca 1. szám alatt ügyfélfogadási időben (hétfő 
13.00-18.00, szerda 8.00-12.00 és 13.00-
16.00; péntek: 8.00-12.00), vagy letölthető az 
önkormányzat honlapjáról (www.
szigetszentmiklos.hu).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az 
alábbi módon lehet benyújtani: személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.) címére, 
illetve szkennelve a jegyzo@szigetszentmiklos.
hu elektronikus levélcímre küldve.

Felhívjuk az ebtulajdonos(ok)/tartó(k) 
figyelmét arra, hogy a korábbi 

összeírás során bejelentett ebeket 
ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának 
határideje: 2018. augusztus 31.

Együttműködésüket köszönjük!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referenst:

06/30 960-2657; eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. (tel.: 06/1 485-6957)
2018. 07. 02. (hétfő) 11:30-15:30 
2018. 07. 09. (hétfő) 11:30-15:30
2018. 07. 16. (hétfő) 11:30-15:30

Tököl Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagyterem, 2316 Tököl, Fő út 117. (tel: 06/24 520-920)
2018. 07. 10. (kedd) 11:30-15:30 

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

neme,
életkora,

bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,

 egészségi állapota, 
szexuális irányultsága, nemi identitása,

faji hovatartozása
vallási vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve, 
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,

Forduljon az          
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha

vagy egyéb tulajdonsága miatt 

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések 
kivizsgálása és megszüntetése.

www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu – ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag
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Hősök napi 
megemlékezés

A pedagógusnapot június 8-án 
délután tartotta a város az Ádám 
Jenő Általános Iskola és AMI 
Hangversenytermében. Az ese-
ményen Szabó József polgár-
mester köszöntötte a Sziget-
szent miklóson szolgáló tanító-
kat, tanárokat, óvodapedagógu-
sokat, az oktatási és nevelési 
intézmények munkatársait. 

Elmondta, polgármesterként 
büszke a helyi iskolákban, óvo-
dákban folyó magas színvonalú 
oktatói és nevelői munkára. 
Köszönetét fejezte ki továbbá a 
számos programért, rendezvé-
nyért, amelyekkel az intézmé-
nyek a város nevét öregbítik. 
„Kívánom, hogy mindennapjai-
kat hassák át az apró örömök és 

sikerek. Naponta ölelje át Önöket 
szerető gyermekkéz, nézzenek 
fel Önökre ragyogó, hálás gyer-
mekszemek, és kapjanak a szü-
lőktől elismerő szavakat. Mert 
kell az elismerés, kell a szeretet, 
hogy meg tudjuk vívni a min-
dennapok csatáit. Városunk kép-
viselő-testülete és a magam ne-
vében köszönöm az egész éves 

munkájukat, és kívánok sok si-
kert, erőt, kitartást, és a Jóisten 
áldását szolgálatukra!” – zárta 
köszöntőjét Szabó József.

A díszoklevelek mellett a 
Csikesz Endre-díjak átadására is 
sor került. Az ünnepi program 
folytatásaként a helyi oktatási 
intézmények tanulói adtak mű-
sort.

Idén is két helyszínen emlékeztünk a világháborúk hősi halottaira 
május 27-én. Reggel Lakihegyen, az I. világháborús emlékműnél 
hajtottunk fejet, ahol Tóth Pál, az önkormányzat Gazdasági Bizott-
ságának alelnöke mondott beszédet. Az emlékezők innen a Kossuth 
utcai Hősi Emlékműhöz vonultak át, ahol Lázár Gergő, A Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója osztotta meg gondolatait. Az 
eseményen közreműködött a Kárpátaljai Credo Verséneklő Együt-
tes, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. 
A megemlékezés koszorúzással zárult.

A Miklóson tanító pedagógusokat 
köszöntötte a város
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Trianon 98. évfordulóján az Országzászló 
Emlékműnél emlékeztünk a békediktátum 
aláírására, amely nemzetünk megcsonkí-
tását, országunk feldarabolását jelentette 
az I. világháború után. 2010 óta azonban 
a nemzeti összetartozás napjaként éljük 
meg június 4-ét határainkon innen és túl.

Szigetszentmiklóson, a Nemzeti Össze-
tartozás Parkjában idén is sokan gyűltünk 
össze, hogy erősítsük egymást hitben és a 
magyar nemzet egységében. Köszöntőt 
Szabó József polgármester, beszédet pedig 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, a 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának al-
elnöke mondott. 

Kapcsolódó programként az immár ha-
gyományosnak mondható, „Öt ország, egy 
nemzet” címet viselő előadást tekinthet-
ték meg az érdeklődők a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban, ahol az Ádám Jenő 
Általános Iskola szervezésében a határon 
túli testvériskolák néptánc csoportjai lép-
tek színpadra.

Nem csak egy napra tartozunk össze
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Kis csapatunk összeállt, és nagy 
lelkesedéssel készültünk a nem-
zeti összetartozás napjára. Hat 
leány és két fiú képviselte idén 
Gyergyószentmiklóst. Csütörtö-
kön estére érkeztünk, elfoglal-
tuk szobáinkat, hogy kipihen-
hessük a hosszú út fáradalmait. 
Másnap táncpróbákat tartot-
tunk, majd közös táncházban 
mulattunk. Szombaton kirán-
dultunk. Az első megállónk a 
táncművészeti egyetem volt. 
Nekem kiváltképp tetszett, hisz 
jómagam is kilenc éve nép-
táncolok. Az egyetemet szem-
ügyre vettük, majd részesei le-
hettünk egy nyitott néptánc-
órának és egy előadásnak, mely 
a Táncoló Kárpát-medence 
címet viselte. Azután ellátogat-
tunk a Parlamentbe. Hatalmas 
élmény volt, hogy csak néhány 
méter választott el bennünket a 
Szent Koronától. Ezután a Gel-
lért hegyen tettünk sétát. Vasár-

nap fürödtünk, hajókáztunk, és 
sétáltunk a tanösvényen. Ezt 
követően próbáltunk az elő-
adásra. 

Végül eljött június 4-e, 
amely a nemzeti összetartozás 
napja. Előadtuk műsorunkat az 
Ádám Jenő Általános Iskolá-
ban, a Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Házban, majd közös 
produkciónkat az emlékműnél. 
Az ajándékba kapott könyve-
ket aláírattuk a többi elcsatolt 
országrészből érkezettekkel, 

hogy emlékezhessünk az 
együtt töltött napokra. Az 
ajándékba kapott karkötők fe-
lejthetetlen élményeink jelké-
pei. (Nagy Noémi)

Nagyon hálásak vagyunk 
Ibolya néninek, András bácsi-
nak, Pankának, Reni néninek, 
Évinek, hogy itt lehettünk, 
hogy gondoskodtak rólunk és 

tanítottak minket. Mindez örök 
élmény marad számunkra. 
(Elekes Bíborka)

Jó volt látni, hogy az anya-
országban élők mellett Erdé-
lyen kívül Délvidéken, Kárpát-
alján, Felvidéken is élnek ma-
gyar emberek. Mi összetarto-
zunk, ha távol is élünk egy-
mástól, de egy vérből valók 
vagyunk. (Kimpián Szabolcs)

Leginkább a közös körtánc 
ragadott meg, amely alatt újra 
egyesült az öt ország egy 
nemzetté. A valóságban még 
mindig szét vagyunk szakítva, 
de lélekben érezzük az össze-
tartozást, a közös múltat. Mi, 
határon túl élő magyarok 
szinte naponta szembesülünk 
az alig egy évszázada történt 
események következményei-
vel, és arra vágyunk, hogy 
fogadjanak el ugyanolyan ma-
gyarnak, mint az anyaország-
ban élőket. Vajon túl nagy kí-
vánság ez? (Köllő Eszter)

„Mi egy vérből 
valók vagyunk”

A Határtalanul programban iskolánk hete-
dik évfolyama ismét képviseltette magát. 
Idén Erdélyben jártunk. Kirándulásunk so-
rán a só különleges előfordulásait követ-
hettük nyomon. Maradandó élményekkel 
gazdagodtunk, tanárok, diákok egyaránt 
remekül érezték magukat és reméljük, ma-

gunkból is ott hagytunk egy „szelet ma-
gyarságot” a helyieknek. A program kere-
tében jövőre útra kelő diáktársainknak jó 
szívvel adjuk át a stafétát, és mindenkinek 
csak ajánlani tudjuk a részvételt. 

Vadasné Garamvölgyi Tímea

Gyergyószentmiklósi tanulók véleménye az Öt ország egy nemzet 
elnevezésű szigetszentmiklósi rendezvénysorozatról

A József Attila Általános Iskola látogatása Erdélyben
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Színes hétvége 
a családokért

Két napon át, három helyszínen zajlottak a 
gyermeknapi események városunkban. Május 
utolsó hétvégéjén a Sportcsarnok előtti terüle-
ten, a Közösségi Házban és annak parkolójá-
ban, valamint Lakihegyen várták a családokat 
a szervezők. A színes programok sorában asz-
faltrajzverseny, koncert, kézműveskedés, szám-
talan ügyességi és szórakoztató játék szerepelt. 
A városnéző kisvonat idén is rendkívül nép-
szerű volt, csakúgy, mint az arcfestés és a pó ni   
lovaglás.
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Koncerttel köszöntöttük 
a nyári szünidőt 
A Kéktó Szabadidő Parkban június 16-án egy fergeteges estével 
búcsúztatták a tanévet az iskolások. A város immár 11. alkalommal 
szervezte meg a Tanévzáró koncertet, melyen idén a Follow The 
Flow és a Margaret Island nevű formációk léptek színpadra. Az 
egész estés rendezvényt több szórakoztató program is kísérte, köz-
tük a hagyományos osztálytabló kiállítás és a graffiti verseny.
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Több ezer magyar, illetve magyar 
származású lakos él Gauteng 
tartományában. Kulturális igé-
nyeik, kötödésük Magyarország-
hoz szün te len, ezért is tartják 
fenn a Magyar Szö vet ség Klub-
házát Midrandban.

Nádasdy András koreográfus 
művésztársaival tíz napos turnén 
keresztül több városban lép majd 
fel; közönségtalálkozón vesznek 
részt, tánctanítással, közös 
énekléssel-zenéléssel színesítik a 
helyi magyar közösség klubéle-
tét.  Öt énekes, négy táncos és 
három zenész alkotja az Operett 
sziget fantázianevű csapa-

tot. Vendéglátójuk a Dél-Afrikai 
Magyar Szövetség. 

Az előadások fontos eleme, 
hogy magyar nyelven hallható az 
összes ének, de természetesen az 
angol nyelvű fordítás is olvasha-
tó lesz kivetítőn. Az út a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával jön 
létre.
Énekesek: Bednai Natália, 
Henczi Emma, Újhelyi Andrea, 
Bródy Norbert, Szűcs Attila.
Táncosok: Sautek Dóra, Biczó 
Anna, Göldner Balázs, Stéger 
Dániel.
Zenészek: Dani Norbert, Dani 
János, Nagy Péter Sebastian.

Magyar virtus Afrikában
Júliusban főként szigetszentmiklósi művészekből álló alkalmi 
társulat utazik Dél-Afrikába, hogy klasszikus operett hangulattal 
töltsék meg a kint élők lelkét.

Szigetszentmiklósi viszonylat-
ban egyedülállónak számító 
eredményt értek el a Bíró La -
jos Általános Iskola 2005-
2006-ban született lányai. Jú-
nius első hétvégéjén megnyer-
ték ugyanis a Kecskeméten 
meg  rendezett Kézilabda Diák-
olimpiát. A lányok egész év -
ben kiemelkedő teljesítményt 
nyújtva kerültek az országos 
döntőbe. Előzőleg megnyerték 
a körzeti versenyt (legyőzték a 
Ráckeve, a Szigetszentmiklósi 

József Attila, és a Kardos suli, 
valamint Tököl csapatát), 
majd a megyei területi fordu-
lót (Érdi Kőrösi, Százhalom-
batta 1. sz., Szigetszentmiklósi 
Kardos csapata felett diadal-
maskodva) és a megyei döntőt 
(Göd, Tápiószele, Vecsés csa-
patai ellen). 

Az országos elődöntőben 
megelőzték a Balatonkeresz-
túr, a Győri Szabadhegyi Ált. 
Isk. és a Tatabányai Váczi M. 
Ált. Isk. csapatát.

Az országos döntőben le-
győzték a Tiszavasvári Általá-
nos Iskolát (16-13), a Kiskun-
halasi Református Kollégium 
Központi Általános Iskolát 
(26-20), majd kikaptak a 
Szombathelyi Zrínyi Ilona  Ál-
talános Iskola csapatától (22-
18). Ezzel a csoport második 
helyén végeztek. Így az elő-
döntőben a Siófoki Vak Boty-
tyán János Általános Iskola 
következett (21-17-re győz-
tek), majd a döntőben vissza-

vágtak a Szombathelynek, és 
15-12-tes győzelemmel meg-
szerezték a bajnoki címet.

A diákolimpiai bajnokok: 
Cseh Panna, Dankuly Alexa, 
Fülöp Dorina, Kerekes Laura, 
Nagy Kinga, Nánási Nikolett, 
Simkó Noémi, Steixner Petra, 
Szabó Blanka, Valóczki Virág.

Felkészítők: Bertáné 
Palatics Mária és Vas János.

Köszönettel a lányok nevében:
Dankuly Judit

Kiemelkedő kézilabda siker
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A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház januártól új rendezvénnyel 
bővítette palettáját, amely a film-
kedvelőket kívánta megmozgatni. 

Célunk, hogy a filmnézés élmé-
nyén kívül szórakoztató és érdekes 
beszélgetéssel is fűszerezzük a ve-
títéseket. Minden alkalomra meg-
hívunk valakit a film alkotói, sze-
replői közül, vagy a témához szo-
rosan kapcsolódó szakembert, aki 
megosztja az adott filmmel kap-
csolatos tapasztalatait, élményeit 
a közönséggel.

Debütáló rendezvényünkön 
150 fős teltház előtt a Kincsem 
című nagysikerű magyar filmet 
vetítettük, amely a „magyar cso -
da  ló” történetéből merítkezik. 
Hegedűs Bálint forgatókönyvíró 
volt a vendégünk, aki beavatott 
minket néhány kulisszatitokba. Ezt 
követte februárban a Saul fia, 
amelyhez Pion István színész in-
telligens és mindenre választ 

nyújtó diskutór zussal járult hozzá. 
Következő filmünk, a Lesz ez még 
így se szintén sikeres vetítés volt, a 
vendégek szerették a Reviczky 
Gábor színművésszel folytatott 
be szélgetést. Az Egy asszony illata 
c. film problematikájának megér-
tésében a látássérült Kiss Elemér, a 
Láthatatlan Kiállítás vezetője volt 
segítségünkre. A Volt egyszer egy 
vadnyugat hangulatába Petró 
Károly moderátorunk vezette be a 
nézőket a western filmek világáról 
szóló érdekes előadásával. Évad-
záró vetítésünkre pedig A Pogány 
Madonna című filmet választot-
tuk. Beszél gető vendégünk Gór 
Nagy Mária színművésznő, vala-
mint Bujtor István fia, Bujtor 
Balázs volt, aki elhozta nekünk a 
filmben is szereplő Madonnát, va-
lamint a film jelenteiből Pál Gábor 
által készült diorámákat.

Szeptembertől induló követke-
ző évadunk is sok élvezetes, elgon-

dolkodtató filmet és izgalmas be-
szélgetéseket tartogat. A filmek 
vezérfonala a hétköznapi problé-
mák, azok megoldási lehetőségei 
és olyan jellemvonások lesznek, 
amelyek segítenek hőseinknek át-
lendülni a nehézségeken. Láthatják 
majd az Aurora Borealis c. magyar 
alkotást, a Joy, A bakancslista, az 
Életrevalók vagy éppen A boldog-
ság nyomában c. filmet Will Smith 
főszereplésével. 

A mozis klubhangulatot és a jó 

szórakozást most is garantáljuk!
Várunk mindenkit szeretettel 

szeptembertől új helyszínen, a 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Házban. A programok részleteiről 
érdeklődjön a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs pultjá-
nál, online fórumainkon vagy 
íratkozzon fel hírlevelünkre a 
sargahaz@sargahaz.com e-mail 
címen jelezve. 

Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház

Szeptembertől újra filmezünk
Első évadát zárja a Cinema Sziget Filmklub
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs (hirdetéssel nem foglalkozik)
Tel.: 06-20/264-4631, 06-20/515-0582
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig
Hirdetés megrendelése, ajánlatkérés: kisvaros@szigetszentmiklos.hu
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért felelősséget 
nem vállalunk!
Design és DTP: ©EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

IMPRESSZUM

SZIGET ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 

06-70/701-7843
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

július 2.–július 8. Kígyó Gyógyszertár
július 9–július 15. Elixír Gyógyszertár
július 16.–július 22. Melissa Gyógyszertár
július 23.–július 29. Szent Miklós Gyógyszertár
július 30.– augusztus 5. Regina Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00

2018. MÁJUS HÓNAPBAN
ANYAKÖNYVEZETT 

HALÁLESETEK

Gere Lászlóné (1934)
Kántor Gabriella (1962)

Szabó András (1953)
Szécsi Lászlóné (1954)

Bogdán Bordi Sándor (1952)

2018. MÁJUS HAVI 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Erős Brigitta–Ács Szabolcs
Gillich Krisztina–Egyed Tibor
Hatvani Dorottya–

Bató Péter Attila
Oroszi Bernadett–

Csorba Attila István
Bálint Tímea Mária– 

Csány Bálint

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban a

2018. július 23–27. 
közötti időszakban igazgatási szünet miatt 

AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.
Az általános ügyfélfogadási rend szerint 

az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 
2018. július 20. (péntek) 8–12 óráig,

az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 
2018. július 30. (hétfő) 13–18 óráig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemelten sürgős, 
halaszthatatlan problémáikkal az általános ügyfélszolgálati 

ügyeletet ellátó munkatársunkhoz fordulhatnak 
munkaidőben a 20/254-6942-es telefonszámon.  

Anyakönyvi ügyekben az ügyintéző  
a 30/325-1230-as telefonszámon érhető el munkaidőben.

Megértésüket köszönjük!

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző
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TOYOTA M0
Cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 144. 
M0 Körgyűrű Csepel-Halásztelek lejáró

Telefon: +36 24 455 444 
E-mail: autom0@realszisztema.hu

Akár 0%-os THM-el!
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Július 31-ig

549Ft/kg

Sertéscomb
Bőrös

499Ft/kg

Sertés-
Lapocka 

Bőrös

749Ft/kg

Bőrös 
sertéskaraj

189Ft/0,5l
378Ft/1l

Arany Ászok 
dobozos sör

2799Ft/0,7l
3999Ft/1l

Royal Vodka 0,7l

TE TUDSZ ENNÉL JOBBAT?

www.volkswagen.hu

Most akár 1 500 000 Ft-tal  
könnyebb a döntés.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100  
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

A Tiguan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,7-7,7 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 123-177 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes 
előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 31. héttől gyártásba kerülő példányok fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten 
harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO₂-kibocsátási 
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket a vezetői szokások és 
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. A finanszírozással 
igénybe vehető akció 2018. március 9-től 2018. november 16-ig érvényes a TDI motorral szerelt Comfortline és Highline modellekre. A feltüntetett kedvezmény a hirdetés 
megjelenésekor érvényes ajánlott kiskereskedelmi árból került kiszámításra. A Porsche Bank Zrt. változó kamatozású, forint alapú zárt és nyílt végű pénzügyi lízing ajánlata 
tájékoztató jellegű. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A THM 3 millió Ft finanszírozott összegre és 5 éves futamidejű forintban fizetendő reprezentatív 
minta alapján került meghatározásra. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a Lízingbevevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor 
nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj nem került figyelembe vételre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön 
a márkakereskedésekben.

Egyes Tiguan modellek Porsche Bank finanszírozással (THM: 4,99%)  
most akár 1 500 000 Ft kedvezménnyel.


