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BERUHÁZÁS

A képviselő-testület felkérte a 
Közbeszerzési Bizottságot, hogy 
a szennyvíztisztító telep és a 
szennyvízcsatorna-hálózat re-
konstrukciós koncepciójának el-
készítéséhez tervezési közbe-
szerzési eljárást folytasson le, 
melyre nettó 21 000 000 Ft-ot 
biztosított. 

A murva/mart aszfalt burko-
laton felkavarodó nagy mennyi-
ségű por csökkentése érdekében 
a képviselő-testület bruttó 78 
millió Ft fedezetet biztosított 
azon beruházásra, melynek során 
két ütemben kétrétegű felületi 
bevonattal látják el az alábbi 
utcákat:

I. ütem: Cserkesz utca, Iharos 
utca – Hermann Ottó utca, Ár-
nyas utca, Nyaraló utca, Borz 
utca, Héja utca – Borostyán 
utca, Kikerics utca, Sas utca (Ki-
kerics u. – Vénusz u. között), Sas 
utca (Vénusz u. – Széna u. kö-
zött), Vénusz utca, Honfoglalás 
utca (Tököli – Attila között), 
Emese utca, Tököli út (Szebeni u. 
– Honfoglalás u. között), Tán-
csics Mihály utca, Nagy László 
utca, Narancs utca – Fás utca, 
Szedres utca, Csalit utca, Névte-
len utca (Narancs – Szedres ut-
cákat összekötő szakasz), Ostor-
fa utca, Honfoglalás utca (Attila 
– Botond között).

II. ütem: Babits Mihály utca, 
Repkény utca, Erdősor utca, 
Iparvágány utca.

Korábbi döntését módosítva a 
képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a 2015/2016. évi bel-
területi út- és járdafelújítási 
munkákra a 2015. évre biztosí-
tott mintegy 98 millió Ft-on túl 
a 2016. évre mintegy 176 millió 
Ft fedezetet biztosít. 

A Bucka-tó kármentesítése 
során szükségessé vált monito-
ring kutak vizsgálatához kapcso-

lódó feladatokra a 2015/2016. 
évekre vonatkozóan bruttó 
10 160 000 Ft fedezet biztosítá-
sáról született döntés.

VÁROSFENNTARTÁS

Döntés született a Bucka-tó te-
rületének 24 órás felügyeletéről 
a nyári időszakban, 2015. 
 augusztus 31-i időpontig. 

Tájékoztató a képviselő-
testület 2015. augusztus 
17-i rendkívüli üléséről

VÁROSFENNTARTÁS 

A Duna-Vértes Társulás próba-
üzemének indulása kapcsán a 
testület felkérte az ARIES Non-
profit Kft.-t, hogy a próbaüzem 3 
hónapos időtartama alatt a Du-
na-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás tata-
bányai hulladékkezelő létesítmé-
nyébe szállítson be a szolgálta-
tási területén keletkező hulla-
dékból havi átlagban 1050 tonna 
mennyiséget, maximum a jelen-
legivel megegyező mértékű hul-
ladékkezelési díj megfizetésével. 
Egyúttal felhatalmazta az ARIES 

Nonprofit Kft.-t a Hulladékkeze-
lési Megállapodás megkötésére a 
Zöld Jövőnkért Hulladékhaszno-
sító Kft.-vel 13 500 Ft/t hulla-
dékkezelési díjért. 

Tájékoztató a képviselő-
testület 2015. augusztus 
26-i rendes üléséről

RENDELETALKOTÁS

A 23/2015. (VIII. 27.) önkor-
mányzati rendelettel módosult 
az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendelet.

A képviselő-testület megal-
kotta a kiadások készpénzben 
történő teljesítésének eseteiről 
szóló 24/2015. (VIII. 27.) önkor-
mányzati rendeletet, amely 
2015. szeptember 15-től lép ha-
tályba. 

A testület módosította a fel-
nőttkorúakra vonatkozó szo ciá lis 
gondoskodásról szóló 5/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendeletet.

Módosult továbbá a szerve-
zeti és működési szabályzatról 
szóló 19/2014. (XI. 06.) önkor-
mányzati rendelet a képviselő-
testületi ülések időpontjának 

kezdetét tekintve, mely az eddigi 
14.00 óra helyett 2015. szep-
temberétől főszabályként 10.00 
órától kezdődik. 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, 
INTÉZMÉNYI, KÖZNEVELÉSI ÜGYEK

Elfogadásra került a Szigetszent-
miklós Egészséges Városért Köz-
alapítvány, a Felső-Duna-ági Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Köz-
alapítvány, valamint a Humanitas 
’91 Közalapítvány 2014. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztató. 

A képviselő-testület tudomá-
sul vette a Csonka János Műsza-
ki Szakközépiskola és Szakiskola 
(Szigetszentmiklós, Csonka Já-
nos u. 5.) feladatainak ellátását 
szolgáló vagyon Érdi Szakképzési 
Centrum ingyenes vagyonkeze-
lésébe kerülését.

A Napraforgó I. Sz. Óvodában, 
valamint a Csicsergő II. Sz. Óvo-
dában 1 fő teljes állású gyógype-
dagógus és/vagy fejlesztő peda-
gógus alkalmazását engedélyezte 
az önkormányzat 2015. szeptem-
ber 1. napjától határozatlan 
időre. Engedélyezte továbbá az 
EGOMIR részére, hogy a sziget-
szentmiklósi óvodák vezetőinek 
szakmai igényét figyelembe véve 
szerződést kössön logopédiai és 

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a képviselő-
testület 2015. július 22-i 
rendkívüli üléséről

pszichológiai szakellátásra 2015. 
szeptember 1-jétől.

Továbbra is biztosítja az ön-
kormányzat a 2. osztályos álta-
lános iskolai tanulók úszásokta-
tását és szállítását 2015. szep-
tember 1-jétől 2016. június 
13-ig a Hidraulika Kft. – Oázis 
Park közreműködésével. 

A tárgyidőszakra az úszások-
tatás és szállítás költségeire 
12 485 550 Ft-ot biztosított az 
önkormányzat.

A képviselő-testület egyetér-
tett a Bíró Lajos Általános Iskola, a 
József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, vala-
mint a Kardos István Általános Is-
kola és Közgazdasági Szakközépis-
kola Pedagógiai Programjaival.

A Városi Könyvtár és Közös-
ségi Ház részére a rendezvé-
nyekhez szükséges eszközök be-
szerzésére bruttó 317 500 Ft 
összeget biztosított a testület. 

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy a Vadgesztenye Szo-
ciá lis Intézmény, valamint az 
Egészségügyi és Oktatási Intéz-
ményeket Működtető Iroda 
(EGOMIR) intézményvezetői ál-
láshelyeinek betöltésére pályáza-
tot ír ki. A pályázati kiírások a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) internetes oldalán, Sziget-
szentmiklós Város Önkormányza-
tának Kisváros című lapjában, 
valamint Szigetszentmiklós város 
honlapján kerülnek közzétételre. 

Határozat született az 
EGOMIR létszám-előirányzatá-
nak megnöveléséről 1 fő (gazda-
sági ügyintéző) 8 órás státus lé-
tesítésével 2015. szeptember 1. 
napjától kezdődően.

Módosult a Szigetszentmik-
lósi Polgármesteri Hivatal Alapí-
tó Okirata.

A testület elfogadta a „Beszélj 
velem” Alapítvány 2014/2015-ös 
nevelési évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját, egy-
úttal döntött arról, hogy feladat-
ellátási szerződést köt a „Beszélj 
Velem” Alapítvánnyal 2015. 
szeptember 1. napjától 2016. 
 augusztus 31-ig maximum 15 fő 
szigetszentmiklósi gyermek spe-
ciális, valamint legfeljebb 6 fő 
normál fejlődésű gyermek óvodai 
ellátására.

A képviselő-testület ösztön-
díjpályázatot hirdet a 2015/2016-

os tanévre a kiemelkedő tanul-
mányi eredményt elérő, szociáli-
san is rászoruló, Szigetszentmik-
lóson lakó tanulók részére. Bő-
vebb információ az önkormány-
zat honlapján található. 

Első olvasatban elfogadásra 
került az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 8/2015. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tásának tervezete. A rendelet 
módosításáról, valamint az új, 07. 
számú fogorvosi körzet ellátására 
vonatkozó pályázati kiírásról a 
szakmai kamara és a módszertani 
intézet véleményének beérkezé-
sét követően dönt a testület. 

KÖZLEKEDÉS

Szigetszentmiklós közösségi köz-
lekedésének fejlesztése érdeké-
ben 2014 augusztusában az ön-
kormányzat szerződést kötött a 
BKK Zrt.-vel, melynek nyomán 
2014. augusztus 23-án elindult a 
kék buszok közlekedése váro-
sunkban. A szerződés 2015. 
 augusztus 22-én lejárt. A képvi-
selő-testület erre tekintettel dön-
tött arról, hogy a 2015. augusztus 
23.–2022. július 30. közötti idő-
szakra vonatkozóan a BKK Zrt. 
részére támogatást nyújt a Szi-
getszentmiklós területén szerve-
zett alacsonypadlós autóbuszok 
közlekedéséhez. A támogatás 
mértéke bruttó 2 286 000 Ft/hó.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
INGATLANÜGYEK

A képviselő-testület jóváhagyta 
Szigetszentmiklós szennyvízel-
vezető és tisztító rendszerére, 
illetve ivóvízellátó rendszerére 
vonatkozó, a Gördülő Fejlesztési 
terv (2016–2030) részét képező 
felújítási és pótlási terv doku-
mentumokat.

Döntés született az önkor-
mányzat tulajdonát képező, Szi-
getszentmiklós, Gát u. 2. szám 
alatt lévő kivett lakóház, udvar 
megjelölésű ingatlan, valamint a 
Magyar Vöröskereszt Pest Me-
gyei Szervezete által bérelt, Szi-
getszentmiklós, Gyári út 7/C 
szám alatti irodahelyiség ingat-
lankezelésbe adásáról az Aries 
Nonprofit Kft. részére. 

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

A KEOP-1.2.0/09-11-2011.0014 
számú Bucka városrész szenny-
vízcsatornázása és szennyvíz-
tisztító telep bővítése című pro-
jekt 2015. június végével sikere-
sen lezárult. 

A projekt megvalósulása után 
a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 78. §-a 
értelmében vagyonértékelést 
szükséges készíteni, ami alapján a 
projektelemek üzemeltetésre a 
Fővárosi Vízművek Zrt. részére 
átadásra kerülnek. A vagyonérté-
kelés elkészítéséhez szükséges 
fedezetet 5 000 000 Ft összegben 
biztosította a képviselő-testület.

A Bíró Lajos Általános Iskolá-
ban a 2015. évi nyári intézmény-
felújítási munkák során feltárt 
meghibásodott ivóvíz- és tűzivíz-
alapvezetékek cseréjére a képvi-
selő-testület bruttó 822 706 Ft 
fedezetet biztosított. 

A testület döntött továbbá az 
I. Számú Napraforgó Óvoda ját-
szóudvarának balesetveszélyessé 
vált ütéscsillapító gumiburkola-
tainak cseréjéről is, melyre bruttó 
3 000 000 Ft-ot biztosított. 

A Közbeszerzési Bizottság a 
József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény – Szebeni utcai épület 
eszközbeszerzési eljárás lefoly-
tatására kapott felkérést. Az esz-
közbeszerzésekre a 2015. évben 
bruttó 20 000 000 Ft, 2016. évre 
további bruttó 69 000 000 Ft 
fedezet áll rendelkezésre. 

A képviselő-testület a IV. 
Számú „Napsugár” Óvoda (Szi-
getszentmiklós, Nap utca 2.) ud-
varán az ovifocipálya közvetlen 
környezetének rendezésére brut-
tó 800 000 Ft fedezet biztosítá-
sáról döntött. 

Módosultak a H2020 „Okos 
városok és közösségek” pályá-
zathoz kapcsolódó döntések.

A város karácsonyi díszkivilá-
gításának fejlesztése érdekében 
új, LED technológiájú fénydeko-
rációs eszközök beszerzéséről 
döntött a testület 1 000 000 Ft 
+ áfa összegben.

A képviselő-testület vissza-
vonta a „Szigetszentmiklós köz-
világításának energiatakarékos 
átalakítása” című projekttel kap-
csolatban korábban hozott hatá-
rozatának a megvalósítási hely-
színekre vonatkozó mellékletét, 
ezzel egyidejűleg új megvalósí-
tási helyszíneket fogadott el. 

VÁROSFENNTARTÁS, 
KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSE

A 2015. évi lomtalanítási munká-
latokra további bruttó 4 404 572 
Ft fedezetet biztosított a testület. 

Döntés született a Bucka-tó 
területének 2015. augusztus 31. 
és október 31. közötti 24 órás 
felügyeletéről, melyre bruttó 
2 194 560 Ft fedezetet biztosí-
tott a testület. 

A 446/13 hrsz.-ú közterületi 
ingatlan megnevezését Uz Bence 
közre változtatta a képviselő-
testület. 

EGYÉB ÜGYEK

Elfogadásra került a 2015. évi 
költségvetés I. félévi teljesítésé-
ről szóló pénzügyi beszámoló.

A képviselő-testület döntött és 
tárgyalt ingatlanügyekben, vala-
mint döntések születtek a lakha-
tási települési támogatás összege 
ellen benyújtott fellebbezés, a 
gyógyszerkiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás el-
utasítása ellen benyújtott felleb-
bezés, valamint adósságcsökken-
tési támogatás iránti kérelem el-
utasítása ellen benyújtott felleb-
bezések elbírálására vonatkozóan.  

Képviselői fogadóóra
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája Szigetszent-
miklóson a Képviselői Irodában (Szigetszentmiklós, Kossuth 
Lajos u. 10.): 2015. október 20-án, kedden 16.30-tól lesz.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés a 06-70/376-5956-os 
telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.
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A közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan 
időre, négy hónap próbaidő kikötésével.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, 2310 Szigetszentmiklós, Kos-
suth L. u. 2.

Munkavégzés helye:
Vadgesztenye Szociális Intézmény
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 19.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 éves, határozott időtar-
tamra szól, 2016. január 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig.

Pályázati feltétel:
  Felsőfokú szakirányú végzettség: az 1/2000. 

(I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékleté-
nek 8.2. pontjában az intézményvezető te-
kintetében meghatározott szakirányú szak-
képzettség: szociális munkás, szociálpeda-
gógus, szociális menedzser, okleveles szociá-
lis munkás, okleveles szociálpolitikus, diakó-
nus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező 
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, 
pszichológus, egészségügyi menedzser, 
orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teo-
lógus, okleveles pásztorális tanácsadó és 
szervezetfejlesztés

  Szociális szakvizsga
  Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy 

felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szo-
ciá lis ellátás területén betöltött munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat

  Magyar állampolgárságú, vagy külön jogsza-
bály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy

  Cselekvőképesség
  Büntetlen előélet
  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló szakterületen szerzett vezetői gya-
korlat.

Ellátandó feladatok:
  A Vadgesztenye Szociális Intézmény Alapító 

Okiratában foglalt tevékenységek és felada-
tok ellátása, szakmai programjának végrehaj-
tása, különös tekintettel az alapszolgáltatá-
sok, mint étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás (idősek); valamint a szakosított ellátás, 
mint az átmeneti elhelyezést nyújtó intéz-
mény (időskorúak gondozóháza) szakmai te-
rületekre vonatkozóan

  Az intézmény Szervezeti és Működési Sza-
bályzatában, valamint egyéb szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelő vezetése, intézmény-
egység vezetése

  Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellá-
tást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogsza-
bályok és a képviselő-testület határozatai 
szerinti működtetése 

  Az intézmény közalkalmazottai és munkavál-
lalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítása 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és annak a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet szerint történik. 

Pályázathoz csatolandó:
  90 napnál nem régebbi, teljes körű hatósági 

erkölcsi bizonyítvány
  Előírt iskolai végzettséget igazoló okmányok 

közjegyző által hitelesített másolata
  Szakmai gyakorlat igazolása
  Szakmai önéletrajz

  Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai 
helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelé-
seket is tartalmazó program

  Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő 
bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot

  Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőké-
pességet kizáró, részlegesen vagy teljesen 
korlátozó gondnokság hatálya alatt

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a 
képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén 
történjen

  Nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyerése 
esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz 
hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. október 15.

A munkakör betölthető: 
2016. január 1. napjától.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatot a képviselő-testület Népjóléti Bi-
zottsága véleményezi, és a képviselő-testület 
bírálja el a soron következő ülésén, legkésőbb 
2015. november 30-ig.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell 
benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármes-
teréhez címzett – 2310 Szigetszentmiklós, 
Kossuth Lajos u. 2. – lezárt borítékban. 

A borítékra kérjük ráírni: 
„Pályázat a Vadgesztenye Szociális Intézmény 
intézményvezetői (magasabb vezetői) állására”

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan 
felvilágosítást nyújt: 
A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal hu-
mánpolitikai ügyintézője a 06-24/505-575-ös 
telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
NKI-honlap, Kisváros újság, városi honlap.

A közalkalmazotti jogviszonyban, határozat-
lan időre, négy hónap próbaidő kikötésével.

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete.
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezető megbízás határozott időre, 2016. 
január 1-jétől 2020. december 31-ig szól.
 
Munkavégzés helye:
Egészségügyi és Oktatási Intézményeket 
Működtető Iroda (EGOMIR), 
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12–14.

Pályázati feltétel:
   Felsőoktatásban szerzett végzettség

– és okleveles könyvvizsgálói vagy állam-
háztartási mérlegképes könyvelői szakké-
pesítés vagy az engedélyezés szempontjá-
ból ezzel egyenértékű szakképesítés, 

vagy

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvé-
nyesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. ja-
nuár 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, 
vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább 
ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, vala-
mint mérlegképes könyvelői szakképesítés-
sel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági 
szakképzettség

  Felsőfokú szakirányú végzettségének és 
szakképzettségének és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő munkakör-
ben legalább ötéves szakmai gyakorlat

  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság, vagy külön jog-

szabály szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkező, illetve bevándo-
rolt vagy letelepedett személy

  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
  Vezetői gyakorlat 

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:
  A Költségvetési Intézmény irányítása, a 

hozzá tartozó intézmények gazdálkodási, 
pénzügyi feladatainak ellátása.

Pályázathoz csatolandó:
  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány a büntetlen előélet és annak 
igazolására, hogy nem áll az intézményben 
végezhető tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

  Előírt iskolai végzettséget és szakképzett-
séget igazoló okmányok közjegyző által 
hitelesített másolata

  Szakmai gyakorlat igazolása
  Szakmai önéletrajz
  Az intézmény vezetésére vonatkozó, szak-

mai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési el-
képzeléseket is tartalmazó program

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálá-
sában részt vevők a teljes pályázati anyag-
ba betekinthetnek

  Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvő-
képességet kizáró, részlegesen vagy telje-
sen korlátozó gondnokság hatálya alatt

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálá-
sa a szakbizottság, illetve a képviselő-tes-
tület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön 
megtárgyalásra

  Nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyeré-
se esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljá-
ráshoz hozzájárul 

Bérezés és vezetői pótlék: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. október 15.

A munkakör betölthető:
2016. január 1. napjától

A pályázatot a képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményezi, és a képviselő-tes-
tület bírálja el a soron következő rendes 
ülésén, legkésőbb 2015. november 30-ig.

A pályázatot személyesen vagy postai úton 
kell benyújtani a Szigetszentmiklós Város Pol-
gármesteréhez címzett – 2310 Szigetszentmik-
lós, Kossuth Lajos u. 2. –, lezárt borítékban. A 
borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az EGOMIR 
intézményvezetői (magasabb vezetői) állására”.

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan 
felvilágosítást nyújt:  a Szigetszentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal humánpolitikai ügyin-
tézője a 06-24/505-575-ös telefonszámon.

Pályázati kiírás Pályázati kiírás
a Vadgesztenye Szociális Intézmény intézményvezetői 

(magasabb vezetői) állására
az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket 

Működtető Iroda (EGOMIR) intézményvezetői 
(magasabb vezetői) állására

2015. AUGUSZTUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Osánd Szilvia – Szvitek László Makkos Anikó Zsanett – Petz János
Páncél Bernadett – Géczi Péter István Pálóczi Nikolett – Kovács Attila
Albert Éva Zsuzsanna – Tóth Tamás Szabó Nóra Mária – Kávási Norbert
Rigó Erika – Fülöp László Juhász Bettina – Juhász Zsolt
Hujber Beáta – Szabó Béla

Ügyeletes gyógyszertárak rendje a következő hetekben:
41. hét Október 12.-október 18. Szent Miklós Gyógyszertár
42. hét Október 19.-október 25. Regina Gyógyszertár
43. hét Október 26.-november 1. Kígyó Gyógyszertár
44. hét November 2.-november 8. Elixír Gyógyszertár
45. hét November 9.-november 15. Melissa Gyógyszertár

2015. AUGUSZTUS HÓNAPBAN 
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Fodor Józsefné (1943), Sebők Istvánné 
(1924), Rotter Lajos (1962), Fider Zoltán-
né (1932), Rákosi Győzőné (1929), Almási 
Józsefné (1920), Molnár Józsefné (1940)

ÜGYELETI NYITVA TARTÁS:
Hétköznap: 18.00–22.00-ig
Szombaton: 12.00–15.00-ig
Vasárnap: 8.00–12.00-ig

A továbbiakat megtalálja a    www.szszm.hu/Intézmények/Ügyelet    menüpont alatt .



A kerékpáros zarándokok szep
tember 20án a TökölDélegy
háza távot tették meg Halászte
lek, Szigetszentmiklós, Dunaha
raszti és Taksony érintésével. A 
43 kilométeres táv szigetszent
miklósi szakaszán Szabó József 
polgármester is csatlakozott a 

csapathoz. A hospice egy olyan 
egészségügyi ellátási forma, 
amelyben a gyógyíthatatlan – 
elsősorban végstádiumba ke
rült, daganatos megbetegedés
ben szenvedő – betegek fájdal
mainak megszüntetése vagy 
csökkentése, a betegek életmi

nőségének javítása, a családta
gok, gyászolók támogatása tör
ténik multidiszciplináris ellátó 
csoportok segítségével.

Az adományokból épülő 
majosházi hospice ház a rácke
vei és a szigetszentmiklósi járás 
20 településén élő felnőtt daga
natos betegek ingyenes fekvő
betegintézményi ellátását biz
tosítja majd személyi válogatás 
nélkül, családias környezetben. 

Az építkezés 2013 nyarán 
kezdődött a főépület és a rak
tárépület alapozásával, a főépü
let fő és válaszfalai és a tető
szerkezet már megépítésre ke
rült. A külső nyílászárók beépí
tése folyamatban van. 

A Hospice-házról és a diakó-
nia munkájáról bővebb infor-
máció a www.dunamenti-
diakonia.hu internetes címen 
található.

Az 1983-ban Szigetszentmiklós-
ra érkező atyára akkor egy le-
romlott állapotú katolikus 
templom és plébánia várt, me-
lyet idővel többször is felújítta-
tott, közben pedig a város temp-
lomba járó híveinek száma is 

megsokszorozódott. Az atya ja-
vaslatára 1995 januárjában ala-
pítvány jött létre „Szent Miklós 
Templomért” névvel. Egészségi 
állapotának folyamatos romlása 
ellenére minden energiáját hí-
veinek szentelte. A templomépí-

tésre való pénz gyűjtésében ak-
tívan vette ki a részét, de az 
építést már az egyházközség 
képviselő-testületére bízta. Mun-
kásságának elismeréseként Szi-
getszentmiklós Város Képviselő-
testülete 2003. október 23-án 

Pro Urbe kitüntetésben részesí-
tette. Dr. Gyulaffy Pál atya földi 
maradványait szeptember 10-
én, 17 órakor Szigetszentmikló-
son, a Myrai Szent Miklós-
templom altemplomában he-
lyezték örök nyugalomra.
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A Közösen a Városért Egyesület hatodik 
alkalommal rendezte meg az eseményt a 
sport, az egészség és a környezetvédelem 
jegyében a Kéktó Szabadidőparkban 
 augusztus 29én. Kézműves foglalkozások
kal, sport és ügyességi vetélkedőkkel vár
ták az érdeklődő lakosságot. Volt sétakocsi
kázás, vonatozás, trambulin, és bemutatót 
tartott a Szigetszentmiklósi Kutyakiképző 
Központ is. Viola Károlyné, az egyesület 
elnöke a helyi médiának elmondta: a csalá
di napon a gyermekek tűzoltóautót, kukás
autót is kipróbálhattak, és még paprikás
krumplifőző versenyt is rendeztek.

Családi napot tartottak Kerékpárral a daganatos betegekért

Búcsú a templom- és közösségépítő atyától
2015. szeptember 24.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT A KÖZVILÁGÍTÁS 
ENERGIATAKARÉKOS ÁTALAKÍTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ PROJEKTÜNK (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0021)

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Befejeződtek, és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően lezárul-
tak a közvilágítás energiatakarékos átalakítására irányuló kivitele-
zési munkálatok, a projekt megvalósítása 2015. szeptember 30-án 
véget ért.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Kör-
nyezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyúj-
tott, KEOP-5.5.0/K/14-2014-0021 azonosítószámú „Szigetszentmiklós 
közvilágításának energiatakarékos átalakítása” elnevezésű projekt meg-
valósítására 100%-os intenzitású, 226,69 millió Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyert.

A projekt keretében alapvető célunk volt Szigetszentmiklós területén 
az energiahatékonyság és az energiatakarékosság megvalósítása a köz-
világítás korszerűsítésével, mellyel a városi energiafelhasználás csökken, 
mindezzel költségmegtakarítást eredményezve. A fejlesztés eredménye-
ként modernizáltuk a jelenlegi berendezések egy részét, korszerű és 
energiatakarékos LED-világítással láttunk el utakat. A fejlesztés során 
összesen 2442 db 36 W-os kompakt fénycsöves és 70 W-os Na lámpa-
test került korszerűsítésre a településen. 

A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból valósult meg.

A projekttel kapcsolatban bővebb információt a kozvilagitas.sziget
szent miklos.net honlapon találhatnak.

Tájékoztató a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 205/2015. (V. 27.) 
számú határozata alapján a családi házas övezetben a szelektív 
gyűjtőszigetek átalakításra kerültek üveggyűjtő pontokká.
Ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a továbbiakban kizárólag 
vegyes üveghulladékot rakjanak a gyűjtőedényzetbe.

Ezzel egyidejűleg a háztól menő szelektív gyűjtési rendszer kibő-
vült a fém- és a papírhulladékokkal.

  A PET- és HDPE- (ásványvizes, üdítős és öblítős) palackok gyűj-
tésére használt zsákokba a fém- (sörös- és üdítősdobozok) hul-
ladék is elhelyezhető. A korábban megszokott időpontokban, 
kéthetente begyűjtésre kerül a zsákos szelektív hulladék.

  A papírhulladékot az átlátszó, kék feliratos zsákban gyűjthetik, 
melynek elszállítási ütemezéséről a közszolgáltató tájékoztatást 
nyújtott, továbbá az szszm.hu oldalon is olvasható.

A szelektív gyűjtőszigetek edényzetében és/vagy mellé egyéb 
vegyes illegális hulladékok elhelyezése a büntető törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény alapján – jogkövetkezményekkel járó – 
bűncselekménynek minősül.
A szelektív gyűjtőszigeteken a vegyes illegális hulladék elhelyezé-
sét a közterület-felügyelők, a polgárőrök és a rendőrök 2015. 
szep tember 14-től folyamatosan ellenőrzik. Az illegális hulladékot 
elhelyezőkkel szemben szabálysértési eljárást indítanak, amely 
pénzbírságot vonhat maga után. A büntetés elkerülése és a szigetek 
rendeltetésszerű használata érdekében megkérünk mindenkit, hogy az 
ingatlanukon keletkezett egyéb vegyes települési szilárd hulladékot az 
Aries Nonprofit Kft. Határ út 12–14. sz. alatti telephelyén helyezzék el.

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia háromnapos sár-
gaszalagos kerékpár zarándoklattal hívta fel a környező telepü-
lések figyelmét a Hospice ház építésének fontosságára. 

Életének 88. évében, augusztus 29-én távozott közülünk vitéz dr. 
Gyulaffy Pál címzetes esperes, nyugalmazott plébános.
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A XIII. Csepel-szigeti Halászléfőző 
Verseny képekben

Szüreti lovas felvonulás a városban

A 3. helyezett csapatA 2. helyezett csapat

Az 1. helyezett csapat

(2015. szeptember 12. – Kéktó Szabadidőpark)

A helyi lovas klub szervezésében zajlott 
idén is a szüreti felvonulás szeptember 
12én. A menet reggel 9 órakor a Pol
gármesteri Hivataltól indult, majd hat 
helyszínen állt meg: a dr. Lengyel Lajos 
utcában, a Lakihegyi Lakóparkban, a 
Határ úton, a helyi plázánál, az Ozsvári 
úton, végül pedig a célállomáson, a 
Kéktó Szabadidő Parkban, ahol a Ha
lászléfőző Versenyt tartották ezen a 
napon. A megállókban helyi és térségi 
néptánccsoportok szórakoztatták a la
kosokat, a Kéktónál pedig lovaglási le
hetőséggel és zenéstáncos mulatsággal 
várták a felvonulókat és a kísérőket.
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IX. Szabacsi Nap az Árpád utcában 
2015. szeptember 19.

Népi kirakodóvásár, 
népi mesterségek be
mutatója, lacikonyha, 
must és borkóstoló, 
valamint délután vál
tozatos színpadi 
programok várták 
idén is a kilátogató 
családokat.

A nyitott portákon 
kiállítások, kézműves 
foglalkozások, népi 
játékok, a Szabacs 
Udvarban pedig ha
gyományos szent
miklósi ebéd fogadta 
az érdeklődő vendé
geket.
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Október 12. (hétfő), 15.00 
Városi Idősek Napja
Ünnepi köszöntőt mond: Szabó 
József polgármester. Műsort adnak: 
városunk nyugdíjas művészeti cso-
portjai. Helyszín: Új Általános Iskola 
és Zeneiskola, hangversenyterem 

Október 15. (csütörtök), 18.00
Életmódváltó Klub évadnyitó elő-
adás
„A gyógyító kód” – gyakorlati mód-
szerek bemutatása. Előadó: Cser-
kúthy Balázs, a könyv magyarországi 
kiadója. Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 
Ft/diák, nyugdíjas. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

Október 16. (péntek), 18.30
Nemcsak Jazz Klub
Fellép: Szatmári Juli és zenekara. 
Juli saját szerzeményeit adja elő 
magyar és angol nyelven. Juli dalai-
ban ötvözi a pop-, folk- és jazz-zene 
elemeit. 2013 szeptemberében 
megnyerte a Peron Tehetségkutató 
Versenyt, melynek köszönhetően 
részt vehetett a Hangfoglaló 
Magyarország Tehet ségkutató 
Verseny döntőjén, melyet triójával 
meg is nyert. A zenekar tagjai: 
Szatmári Juli – ének, gitár, Rozsnyói 
Judit – hegedű, vokál, Günsberger 
Ákos – gitár, Borbély Mátyás – basz-
szusgitár, Laskay Péter – dob, 
ütőshangszerek. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Kö zös ségi Ház, aula. 
Ferenczi György & Rackajam. Tagok: 
Ferenczi György – ének, szájharmo-
nika, hegedű, Apáti Ádám – ének, 
basszusgitár, tangóharmonika, 
Bizják Gábor – ének, kürt, Jankó 
Miklós – ének, cajon, Pin tér Zsolt –
ének, mandolin. Jegyár: 1900 Ft. 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, színházterem.

Október 17. (szombat), 17.00-tól
Őszi Családi Délután az Egészség 
BirodALMA’ban
17.00 Az Alma együttes koncertje
18.00 Alex Birodalma: Alex, a keksz-

készítés. Szereti gyermekük a kek-
szet? Süssék meg közösen Alexet! 
A keksz, mely mentes cukortól, tar-
tósítószertől, színezéktől, hidrogé-
nezett növényi zsírtól. Nyírfacukros 
keverékek pillanatok alatt elkészít-
hetők.
18.00–19.30 SZISZKE Játszóház
Ügyességi és asztali kirakós játé-
kokkal, valamint Magic Box – a 
gondolkodtató játékok boltjának 
foglalkozása. Egészséges élelmisze-
rek bemutatója és kóstolója ételal-
lergiák figyelembevételével. Jegyár: 
1100 Ft. Jegyek elővételben vásá-
rolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információs szolgá-
latánál! Helyszín: Új Általános 
Iskola és Zeneiskola, hangverseny-
terem és aula.

Október 17–18. 
(szombat–vasárnap), 9.00–16.00

Gyermek-agykontrolltanfolyam
10–14 éveseknek – szülők részvéte-
lével. Miben segít? Tanulás, sport, 
egészségjavítás, célok, álmok… Ve-
zeti: Kovács Erika agykontrolloktató. 
Jelentkezés előzetesen a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban Ha -
szon Gyuláné művelődésszerve-
zőnél.

Október 23. (péntek), 10.00
Megemlékezés és koszorúzás az 
'56-os emlékműnél
Ünnepi köszöntőt mond: Zilling 
Ibolya iskolaigazgató. Közreműködik: 
Fanfár Előadói Együttes. 
Helyszín: Gyergyószentmiklós tér
10.30-kor
Ünnepi műsor az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 59. 
évfordulója alkalmából. Ünnepi be-
szédet mond: Szabó József, Sziget-
szentmiklós város polgármestere.
Pro Urbe kitüntető díj átadása.
Ünnepi műsor közreműködői: A 
József Attila Általános Iskola felsős 
kórusa és 7/b osztálya, valamint 
Berthóty László zongorán. Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
színházterem.

Október 30. (péntek), 18.00
Magyar–Finn Baráti Kör rendez-
vénye. A belépés díjtalan! Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
tárgyalóterem

Október 31. (péntek), 20.00
Hallgasd Helyben!
Élő könnyűzenei klub  
Fellépnek: Geo. A 2012-ben a helyi 
gimnázium diákjaiból alakult zene-
kar kedvenc magyar és külföldi dala-
it játssza, illetve sokasodó saját szer-
zeményekkel is előrukkol. A zenekar 
tagjai: Abonyi-Tóth Ádám, Bíró 
Milán, Csepregi Balázs, Kocsis-Barna 
Zsófia, Takács Barnabás. SuperStereo. 
Laskai Viktor 2008-ban találta ki a 
SuperStereo nevet, ami 2014-ig csak 
DJ projektként működött, mára vi-
szont élő zenekar formájában járják 
az országot. Laskai Viktor Su-
perStreóként bejárta a világot és a 
Péterffy Bori és a Love Band dobosa-
ként pedig országos elismerést szer-
zett, majd egy tehetséges énekes 
csatlakozásával megalakították a 
SuperStreo feat Dét. Darabos Dávid 
és Laskai Viktor legújabb szerzemé-
nye, a „Bent a neved” az országos 
csatornák és a Lakihegy Rádió hul-
lámhosszán is a legjátszottabb dalok 
között szerepelt a nyári hónapok 
során. A zenekar tagjai: Laskai Viktor, 
Darabos "Dé" Dávid, Horváth István, 
Mendre János. Jegyár: 700 Ft, 500 Ft 
(miklósi diákoknak). Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, aula

2015. NOVEMBERI ELŐZETES!

November 1. (vasárnap), 19.00
Minden szigetszentmiklósi elhunyt 
emlékére. Mozart: Requiem. 
Mindenszentek napja alkalmából 
szervezett koncert. A belépés díjta-
lan! Helyszín: Szent Miklós római 
katolikus plébániatemplom

November 5. (csütörtök), 18.00
Kelemen Kata – Ferenczy Noémi-
díjas textilművész 

„Válogatás (1985–1915)” kiállítása
A kiállítást megnyitja: Novotny 
Tihamér művészeti író. A kiállítás 
megtekinthető 2015. december 
5-ig. Helyszín: Városi Galéria (Tököli 
u. 19.)

November 8. (vasárnap), 17.00
Szigetszentmiklósi Sziget Színház 
Presser–Sztevanovity–Horváth: 
A padlás. Musical két felvonásban.
A darab négy főhőse mesékből ki-
maradt, a világban kísértő szeretni-
való szellemek. A padláson megta-
lálják az összeköttetést a valóság és 
az örökkévalóság között, míg végül 
a Révész segítségével mind elutaz-
nak oda, ahová vágynak. Főbb sze-
repekben: Pintér Tibor, Lőrincz 
Andrea, Bencze Sándor, Békefi 
Viktória, Mohácsi Márk. Rendező: 
Pintér Tibor. Jegyár: 2000 Ft. Jegyek 
elővételben vásárolhatók a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház infor-
mációs szolgálatánál vagy Mis-
kovits Katalin közönségszervezőnél 
a 06-30/422-3851-es telefonszá-
mon.
Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház, színházterem

November 9–15. 
 (hétfő–vasárnap), 19.00 

Biblia-hét
Szervező: Szigetszentmiklósi Keresz-
tény Egyházak. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 

November 14. (szombat), 
 15.00 és 17.00 

A 25 éves Sárgaház ünnepi ren-
dezvénysorozat nyitó rendezvénye
Márton-napi Családi Délután
15.00 és 17.00  Kolompos Színház: 
Vitéz Levente. Az előadások után 
16 és 18 órától. Kézműves játszó-
ház a Pöcök Egyesület játszóház-
vezetőivel. Márton-napi ludas kéz-
műves foglalkozások, lámpáskészí-
tés. Jegyár: 900 Ft (3 éves kortól). 
Jegyek elővételben vásárolhatók a 
helyszínen. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház

2015. október–novemberi programok
Kemencefesztivál a Szegfű utcábanVárosi Könyvtár és Közösségi Ház

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. ❙ Tel.: 24/530-980. Fax: 24/530-981. Mobil: 20/552-0401
E-mail: sargahaz@sargahaz.com ❙ www.sargahaz.com

OKTÓBER 17. (szombat) 
8.00–16.00 CSEFOSZ Sportnap
17:00 BKG DSE–BAJA 
 Női felnőtt NB I/B kosárlabda bajnoki mérkőzés

OKTÓBER 18. (vasárnap)
9.00, 11.00 SzKSK II–PÉNZÜGYŐR
 Férfi junior és felnőtt NB II kézilabda bajnoki mérkőzések
13.00 ERIMA U12 kézilabdatorna
 
OKTÓBER 24. (szombat)
16.00 BKG DSE–TREFF 07 SE 
 Férfi felnőtt NB II kosárlabda bajnoki mérkőzés

OKTÓBER 25. (vasárnap) 
9.00, 11.00 SzNKSE–EURONOVEX SE
 Női junior és felnőtt NB II kézilabda bajnoki mérkőzések 
13.45, 15.45 SzKSK II–HONVÉD
 Férfi junior és felnőtt NB II kézilabda bajnoki mérkőzések
17.00, 19.00 SzKSK–VESZPRÉM U23
 Férfi junior és felnőtt NB I/B kézilabda bajnoki mérkőzések

OKTÓBER 31. (szombat)
9.00  DancEarth Országos Akrobatikus Rock and Roll 

Verseny
NOVEMBER 7. (szombat)
9.00 WKF Karate Diákolimpia

NOVEMBER 8. (vasárnap)
9.00 ERIMA lány kézilabdatorna
14.00, 16.00 SzNKSE–Ceglédi Kék Cápák
 Női junior és felnőtt NB II kézilabda bajnoki mérkőzések
18.00  Szigetszentmiklós NKSE–TKSE Női Senior  

kézilabda-bajnoki mérkőzések
NOVEMBER 14. (szombat)
Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola 
szalagavató bál

NOVEMBER 15. (vasárnap) 
12.00, 14.00 SzNKSE–Dunaújváros
 Férfi junior és felnőtt NB II kézilabda bajnoki mérkőzések 
16.00, 18.00 SzKSK II–BALATONFÜRED II
 Férfi junior és felnőtt NB I/B kézilabda bajnoki mérkőzések 

Augusztus utolsó szombatján immár soka
dik alkalommal rendeztek nyárbúcsúztató 
Kemencefesztivált a Szegfű utcában élők. 

Simon László, az egyik lakó régóta 
rajong a szabad tűzön való főzésért. Régi 
vágya volt, hogy egy kemencét építsen az 
udvarára, ami 2012ben lett valóság. 
Mivel a kemence építése a szomszédokra 
nézve némi kellemetlenséggel járt a por 
miatt, László úgy gondolta, ha megépül a 

remekmű, meghívja őket egy amolyan 
bocsánatkérő partira – ezzel is okot adva 
a kemence használatára. 

Az első összejövetel olyan jól sikerült, 
hogy a következő évben újabb követte 
azt, majd újabb és újabb. Évről évre gya
rapodott a vendégsereg, míg végül az 
egész utca hivatalos nem lett az udvari 
rendezvényből kinőtt utcai eseményre. 
Tavaly az új aszfaltburkolat örömére sü

töttekfőztek – akkor már nemcsak az 
utcában és a környéken lakók, hanem 
barátok, kollégák egyaránt –, idén pedig 
már csak a szokás kedvéért. 

A lényeg, hogy apropót mindig lehet 
találni arra, hogy helyi közösségek épülje
nek, és a szűkebb lakókörnyezet összetar
tása erősödjön. Kívánjuk, hogy ennek 
minél nagyobb számban legyünk tanúi 
városunkban, Szigetszentmiklóson.

OKTÓBER–NOVEMBERI PROGRAMOK

Rendezvényeinkről további információk az szszmsportcsarnok.hu weboldalon találhatók!



 2015. 10. szám KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja 1514 KISVÁROS ■ Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2015. 10. szám

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

Tanulj gitározni!

Telefon: 06 70 520-8912
gitar@zenemindenkinek.hu

www.zenemindenkinek.hu
facebook.com/magangitartanar

csoportos órák esetén.
Igény szerint egyéni tanítást is vállalok.

�úknak - lányoknak gyerekeknek - felnőtteknek kezdőknek - haladóknak

magántanártól

1900 Ft/óra

Dátum Időpont  Csapat Csapat Korosztály Helyszín
18. vasárnap 09.00 SZKSK II Pénzügyőr NB II junior Sportcsarnok
18. vasárnap 11.00 SZKSK II Pénzügyőr NB II felnőtt Sportcsarnok
18. vasárnap 13.00 Dabas SZKSK U12 Sportcsarnok
18. vasárnap 15.00 Abony SZKSK U12 Sportcsarnok
19. hétfő 16.50 SZKSK Dunaújváros OSB Sportcsarnok
25. vasárnap 13.45 SZKSK II Honvéd NB II junior Sportcsarnok
25. vasárnap 15.45 SZKSK II Honvéd NB II felnőtt Sportcsarnok 
25. vasárnap 17.00 SZKSK Veszprém U23 NB I/B Sportcsarnok
25. vasárnap 19.00 SZKSK Veszprém U23 NB I/B Sportcsarnok
30. péntek 16.50 SZKSK Elektromos  OSB Sportcsarnok

A Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör októberi hazai mérkőzései

Lapzártánkkor nem áll rosszul az 
SzTK-Erima NB II-es labdarúgó-
csapata a bajnokságban. Hor-
váth Ferenc együttese a hetedik 
helyen áll hét forduló után, és 
csak három ponttal marad el a 
feljutó helyen álló együttesektől. 

A gárda hazai pályán bravú-
rosan mentett pontot a bajnoki 
címre is esélyes Gyirmót ellen. 
Az SzTK-Erima a hosszabbítás-
ban egyenlített – érdekesség, 
hogy a találkozó 101 percig tar-
tott a második félidei sérülések 
miatt. Ezt követte egy kellemet-
len vereség Gyulán a Szeged el-
len. Két alkalommal is vezetett a 
csapat, de végül a szegediek 
emberelőnyben fordítani tudtak. 
Hazai környezetben aztán sike-
rült a javítás: a Kisvárdát 2-1-re 
múlta fölül az SzTK-Erima. 

Az őszi szezon második fele 
még hátra van, és Sziget szent-
miklósra látogat még az Ajka 
(10. 03., 15.00), a Siófok (10. 17., 
14.30), a Mezőkövesd (10. 31., 
13.30) és a Vác (11. 21., 13.00). 

Szeptember 5én zajlott az Országos 
Kenumaratonbajnokság utolsó fordulója a 
Szigetközben, Dunakilitin. Több mint száz ha
jóegység vett részt a különböző kategóriákban. 
A táv 42,2 km volt, melyet 5 átrakás (valakik
nek 6), valamint az erős sodrás nehezített. 
Szigetszentmiklósról 11 versenyző vett részt a 
versenyen. A  Kenu3ban a Jakab Gábor–
Jakab Péter–Uri Tamás összetételű egység első 
helyet szerzett és ezzel megnyerte az összetett 
versenyt is. Szintén dobogós lett (2.) a Metzger 
Péter–Bodovics Gábor összetételű kajak kettes 
egységünk is, és ők is elsők lettek összetettben.  
Horváth János–Krisztián Gergő–Bézi Ferenc–
Deák Csaba Kenu4ben negyedik, Kenu2ben 

a Hajdú István–Víg Géza egység az ötödik he
lyen végzett.

A hétfordulós bajnokság helyszínei a követ
kezők voltak: Leányfalu, Szanazug, Csákány
doroszló, Szigetszentmiklós, Ráckeve, Tokaj és 
Dunakiliti.

Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület

Jól áll a csapat Miklósi kenusikerek

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000
munkatársunkkal világviszonylatban a legjelentősebb
vállalkozások közé tartozunk. Nyolc országban ren-
delkezünk gyártó üzemmel és több, mint negyven
országban értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: vil-
lamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek
gyártása és forgalmazása az építőipar számára.

RAKTÁROS / TARGONCAVEZETŐ
Feladata: • anyagmozgatás a raktárban, az áruk ki- és betárolása • emelőgép-

napló vezetése • kamionok rakodása • munka- és balesetvédelmi előírások
betartása.

Elvárásaink: • szakmunkás végzettség • hasonló területen szerzett tapasztalat
• targoncavezetői engedély (targoncavezető munkakör esetén).

Amit nyújtunk: • versenyképes fizetés • bérenkívüli juttatások • munkába
járás biztosítása • hosszútávú, biztos munkahely.

A munkavégzés helye: • Bugyi község (Pest megye).

BETANÍTOTT MUNKÁS ÉS GÉPKEZELŐ
Feladata: • gépek kiszolgálása és kezelése • a hibás termékek elkülönítése 

• fém/műanyag termékek összeszerelése • kötegelés, csomagolás 
• horganyzott fém termékek minőségi korrekciója • baleset-, munka- és
környezetvédelmi követelmények betartása a munkavégzés során.

Munkaidő: • 8 óra, 2 ill. 3 műszak.
Elvárásaink: • általános és/vagy szakmunkás végzettség.
Előny: • tapasztalat gépkezelői munkakörben, rajzolvasás, mérőműszerek

használata.
Amit nyújtunk: • versenyképes fizetés és bérenkívüli juttatások, a munkába

járás biztosítása, hosszú távú, biztos munkahely.
A munkavégzés helye: • Bugyi község (Pest megye).

Csapatunk bővítésére keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

A következő helyiségekből céges busz hozza munkába dolgozóinkat: 
Taksony, Dunaharaszti, Alsónémedi, Délegyháza, Dunavarsány, Felsővány, 
Alsóvány, Ürbő, Kiskunlacháza, Apaj, Újhartyán, Inárcs, Kakucs, Ócsa, 
Felsőbabád, Alsóbabád, Hernád, Dabas. Buszjáratot tervezünk Dömsödről is.

Pályázati anyagát (önéletrajz, bizonyítványmásolatok) e-mailben 
vagy postán küldheti el az alábbi címekre: 

oneletrajz@obo.hu vagy OBO Bettermann Hungary Kft., 
Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, Alsóráda 2.
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