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Tájékoztató a 2008. március 9-i
ügydöntõ népszavazásról
Tisztelt Választópolgárok!
2008. március 9-én ügydöntõ népszavazásra kerül sor, melynek során három
kérdésben nyilváníthatunk véleményt. Az
alábbiakban a szavazás bonyolításával
kapcsolatban adunk felvilágosítást.
A választópolgárok február 22-ig kapják meg névre szóló szavazási értesítõjüket
postán, mely tartalmazza a szavazás idejét
és helyét. Amennyiben ezen idõpontig nem
érkezik meg az értesítõ, kérjük a Polgármesteri Hivatalban ezt jelezni.
A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár szintén február 22-ig
kérheti a „külképviseleti névjegyzékbe”
történõ felvételét a település jegyzõjénél.
Kérjük, hogy ezen kérelmükkel ne várják
meg az értesítõ megérkezését, mivel a
határidõ jogvesztõ, az ügyintézés pedig
idõt vesz igénybe.
Amennyiben szavazatukat Magyarországon, de más településen kívánják leadni, lehetõség van ehhez szükséges igazolás kérésére személyen március 7-ig,
ajánlott levélben pedig úgy, hogy az legkésõbb március 4-ig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, lakcímét, személyi számát, és azon település
nevét, ahol szavazatát le kívánja adni. Ha
a választópolgár idõ közben megváltoztatja
szándékát, és mégis lakhelyén kíván szavazni, akkor a szavazást megelõzõ 3. napig
– egy alkalommal – kérheti a Polgármesteri Hivatalban, hogy vegyék vissza a saját
lakcíme szerinti névjegyzékbe. Ennek feltétele, hogy a korábban kapott igazolást
leadja.
A mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurnával szavazhatnak. Felhívjuk figyelmüket, hogy mozgóurnát csak
a mozgásában gátolt személy, csak írásban
kérhet, a szavazás napját megelõzõen a
Polgármesteri Hivatalban, a szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságnál.
A technikai lebonyolítást segítendõ kérjük,
hogy csak valóban indokolt esetben válasz-
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szák ezt a szavazási módot.
Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig
lehet. A szavazatszámláló bizottságok csak
azon választópolgároknak engedélyezik a
szavazást, akik az alábbi érvényes igazolványok valamelyikével hitelt érdemlõen
igazolni tudják személyazonosságukat:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú);
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001.
január 1-jét követõen kiállított vezetõi
engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Tisztelettel kérjük, hogy a választójogukkal élni kívánó állampolgárok – a kellemetlenségek elkerülése érdekében – okmányaik érvényességét ellenõrizni, és azokat a szavazásra magukkal hozni szíveskedjenek, mert a szavazatszámláló bizottságok (mérlegelés nélkül) kötelesek a lejárt
igazolvánnyal, vagy igazolvány nélkül
szavazni kívánókat visszautasítani.
Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe
tollal írt X vagy + jellel. Egyéb megjelölés,
vagy mindkét válasz jelölése érvénytelen
szavazatot eredményez.

Meghívó
Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja településünk lakóit
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából
rendezendõ

ünnepségére,
2 0 0 8 . m á r c i u s 1 4 - é n.
15.30-kor Ünnepi mûsor a Déryné
Mûv. Ház nagytermében. Ünnepi
beszédet mond Antalné Tóth Szilvia
vezetõ óvónõ. A mûsorban fellépnek kulturális intézményeink diákjai, csoportjai. Sáráné Blaskovics
Judit népi iparmûvész korhû ruháit
az óvoda dolgozói mutatják be. A
ruhákból rendezett kiállítás a következõ hét csütörtökig tekinthetõ meg.
16.30-kor Koszorúzás az iskola
oldalán elhelyezett emléktáblánál.
17.00-órától a Millenniumi parkban
a Jász Lovas Bandérium Egyesület lovas-karusszel (lovas-formulációk), huszár ügyességi- és csatabemutatója.
Mindenkit szeretettel várunk!

A SZAVAZÓKÖRÖK CÍMEI:
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: DÓZSA GYÖRGY ÚT 2. (LUZSÁNYI ISKOLA)
A település-szintû bejelentett lakóhellyel rendelkezõ, és az igazolással szavazó
választópolgárok kizárólag ebben a szavazókörben szavazhatnak!
2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: DÓZSA GYÖRGY ÚT 19. (MÛVELÕDÉSI HÁZ)
3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: KOSSUTH LAJOS ÚT 3. (ÓVODA)
4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR: SZENT ISTVÁN TÉR 2. (ÁLTALÁNOS ISKOLA)
A HELYI VÁLSZTÁSI IRODA ADATAI:
CÍM: 2747 TÖRTEL, SZENT ISTVÁN TÉR 1. (POLGÁRMESTERI HIVATAL)
VEZETÕ: URBÁN ANTALNÉ; VEZETÕ HELYETTES: BÚCSÚS TAMÁS.
ELÉRHETÕSÉGEK:
Telefon: 06-53-576-010; 06-30-633-8465; 06-30-633-8466
Fax: 06-53-576-019
E-mail: bucsus.tamas@tortel.hu
Amennyiben kérdésük van, kérjük, bizalommal forduljanak a Helyi Választási Irodához a megadott elérhetõségek valamelyikén.
Helyi Választási Iroda
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Szerzõdést kötöttünk...
2008. január elsejétõl a 4 tulajdonos önkormányzatunk (Cegléd,
Jászkarajenõ, Mikebuda, Nyársapát) mellé ötödikként csatlakozott
Törtel Község Önkormányzata. Településüket tevékenységeink teljes
körével látjuk el, mint ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés, szilárd
hulladék-, valamint szelektív hulladékgyûjtés. Igyekeztünk az átállást
a korábbi szolgáltató dolgozói állományának átvételével minél
gördülékenyebbé tenni. Így a községben már jól ismert, szakmai
hozzáértésüket bizonyító munkatársakkal gyarapodott csapatunk.
Örömünkre szolgál, hogy községük lakóit is népes ügyfeleink
táborában üdvözölhetjük. A gördülékenyen lezajlott szerzõdéskötés
az Önök, illetve a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak aktív részvételének és együttmûködésének köszönhetõ.
Ezúton is köszönjük megelõlegezett bizalmukat, és reméljük,
szolgáltatásaink színvonalával mindannyiuk megelégedését és
kényelmét szolgáljuk!
„ÖKOVÍZ” Kft.
Néhány hasznos tudnivaló a hulladékkezelési
köztisztasági szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatban
¾Hulladékkezelési közszolgáltatás esetében a díjszámítás
alapja: Tárolóedény térfogata * egységnyi hulladékkezelési díj *
heti ürítések száma * 52 hét = éves díj.
¾A hulladékkezelési díj fizetésének szüneteltetése: Lehetõség
van a települési hulladék kezelésére nyújtott közszolgáltatás keretében
a hulladékkezelési díj fizetésének szüneteltetésére, ha az ingatlan 60
napnál hosszabb ideig lakatlan. Ebben az esetben kérjük, hogy a
tulajdonos vagy igénybe vevõ távollétének idõtartamát elõzetesen,
írásban társaságunknak jelezze.
¾Hulladékgyûjtõ edényzet helyes használata: Kérjük, ne tömörítse bele a hulladékot a gyûjtõedénybe, mert így egy része benne
maradhat és nem üríthetõ ki. A gyûjtõedény akkor telt meg, mikor

a perem szintjéig tölti meg hulladékkal, de a fedele még lecsukható.
Az edényzet tetejére helyezett zsákok tartalma többlet hulladéknak
minõsül, annak gyûjtését az emblémás zsák szolgálja. Ezért kérjük,
ne tegyen további zsákokat a nyitott fedelû gyûjtõedényre, emblémás
zsákban helyezze ki eseti többlethulladékát.
¾Emblémás zsák: Az emblémás zsák használata: a fehér színû
emblémás zsákok a szabványos gyûjtõedény mellé kitett eseti többlethulladék tárolására szolgálnak. Kérjük, csak kommunális
hulladékot tegyenek a zsákba, építkezési hulladék befogadására nem
alkalmas. A hulladék elszállításának, ürítésének és ártalmatlanításának
költségei beletartoznak a zsák árába, mely 251 Ft+ÁFA/db egységáron vásárolható meg az alábbi kereskedelmi egységekben:
– Hobby vegyesbolt
Törtel, Újosztály dûlõ 4.
– Vas-mûszaki bolt
Törtel, Kossuth Lajos u. 13.
– CBA Élelmiszer
Törtel, Ceglédi út 59.
– Zöldség-gyümölcs
vegyeskereskedés
Törtel, Dózsa György u. 1.
¾Változatlan munkarend az ünnepnapokon: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékgyûjtõ járatokon dolgozó munkatársaink
minden hétköznapra esõ ünnepnapon változatlan munkarend szerint
dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a járat napja ünnepnapra
esik, abban az esetben is helyezze ki gyûjtõedényét, mert a gyûjtõjárat
a szokásos rend szerint elszállítja a hulladékot.
¾Lomtalanítás – darabos hulladék: Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy az úgynevezett darabos hulladékoktól (berendezési tárgyak) lomtalanítás alkalmával „szabadulhatnak meg”. A
konténerek, kukák az ilyen hulladék tárolására nem alkalmasak.
Lomtalanítás évente kétszer van, mindkétszer meghirdetésre kerül a
helyi médiában. Társaságunk a lomtalanítás keretében veszélyes
hulladékot, fertõzõ és undorkeltõ anyagot, elektronikai cikket, állati
tetemet, építési-bontási törmeléket, zöld hulladékot nem szállít el.
Ezúton is szeretnénk megköszönni együttmûködésüket, mellyel
környezetünk tisztántartásához és tudatos védelméhez járulunk hozzá!
„ÖKOVÍZ” Kft.

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2008. (I.24.) sz. Önk. R e n d e l e t e
a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2007. (XII.13.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és az eredeti bekezdés hatályát veszti:
(1) Az ingatlan tulajdonos és a szolgáltató
közötti jogviszonyt a közszolgáltatás elsõ
igénybe vételének ténye hozza létre, ennek
érdekében a két fél szerzõdést köt.
2. §
A 6. § (1) bekezdés elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép, és az eredeti
bekezdés hatályát veszti:
(1) Az ingatlan tulajdonos a települési szilárd
hulladék gyûjtésére és elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyûjtõedényt köteles használni, abban a
szemetet gyûjteni, majd a szállítás napján
közterületre kihelyezni oly módon, hogy a
szolgáltató szállító eszközével ahhoz könnyedén hozzáférjen.
(2) A rendelet (1) bekezdésének utolsó
mondata hatályát veszti.
3. §
A rendelet 7. §-ának (2) bek. a.) pontja he-

hatályát veszti.
6. §
A rendelet 9. §-ának (1) bekezdése második mondata a következõképpen egészül ki,
és a mondat helyesen a következõ:
A gyûjtõedényt a szállítás napjának reggelén
7,00 óráig kell kihelyezni.

lyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az eredeti pont hatályát veszti:
a.) A felek megnevezése, magánszemély
esetén annak személyi adatai: neve, születési
neve, anyja neve, születési helye, születési
ideje: év, hó, nap szerint, lakóhelye;
gazdálkodó szervezet esetén: amennyiben
ilyen adattal rendelkezik: teljes és rövidített
cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
statisztikai számjel, képviselõ megnevezése.

7. §
(1) A rendelet 15. § (1) bekezdésének elsõ
mondatában a kéthavi számlázás helyett havi számlázás kerül.
(2) A rendelet 15. § (2) bekezdésének elsõ
mondatában a kéthavonta szó helyett a
havonta szó kerül.

4. §
A rendelet 8. § (1) bekezdés elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép és az
eredeti mondat hatályát veszti:
(1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkezõ, vagy a birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben
meghatározott módon vagy helyen gyûjteni,
továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni a jogszabályi feltételek
betartása mellett és a vonatkozó engedélyek
birtokában.

A rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.

5. §
A rendelet 8 §-ának (4)-(5). bekezdése

8. §
A rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 3. pont hatályát veszti.
A jelzett 110 literes mûanyagzsák ára: 251,Ft + Áfa.

A rendelet 2008. január 25-én kerül kihirdetésre.
Törtel, 2008. január 24.
Czeróczki János sk. Urbán Antalné sk.
polgármester
jegyzõ
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Törtel Község
Önkormányzata
Képviselõ-testületének

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
3/2008. (II.14.) sz. Önk. R e n d e l e t e

többször módosított

Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. tv. alapján a 2008. évi költségvetésrõl a következõ rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési
szervére és a Kisebbségi Önkormányzatra.
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal címet alkot, alcímet pedig a Polgármesteri Hivatalon belül, a 3. sz. mellékletben meghatározott feladatok alkotnak.
3. § A Képviselõ-testület az Önkormányzat – beleértve annak költségvetési szervét is –
2008. évi költségvetésének:
a.) bevételi fõösszegét
451 055 eFt-ban,
b.) kiadási fõösszegét
451 055 eFt-ban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat 3. § a.) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítása fõbb
jogcímek szerint a következõ:
I. Mûködési bevételek:
I/1. Intézményi mûködési bevételek
19 500 eFt
(Részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.)
II. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
182 659 eFt
2.1. Egyéb sajátos bevételek
3 460 eFt
2.2. Helyi adók
18 100 eFt
2.3. Átengedett központi adók
161 099 eFt
(Részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
III. Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
204 850 eFt
1.1. Normatív támogatások
182 532 eFt
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás
7 871 eFt
1.3. Központosított elõirányzatok
7 447 eFt
1.4. TEKI támogatás
7 000 eFt
IV. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevétele 33 300 eFt
1.1. Önkormányzati vagyon értékesítésébõl
33 300 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:
1. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen
10 746 eFt
V.1. Mûködési célú pénzeszköz (átvétel OEP-tõl)
10 746 eFt
5. § (1) Az Önkormányzat mûködési, fenntartási kiadásainak elõirányzatait a Képviselõtestület a következõk szerint határozza meg:
Mûködési kiadások összesen:
391 181 eFt
ebbõl:
– személyi juttatások:
219 080 eFt
– munkaadókat terhelõ járulékok:
69 653 eFt
– dologi jellegû kiadások:
81 236 eFt
– mûködési tartalék:
5 212 eFt
– céltartalék:
16 000 eFt
(2) A Képviselõ-testület a kiadások közötti 5 212 eFt általános- és 16 000 eFt céltartalékot állapít meg!
(3) A Képviselõ-testület az Önkormányzat létszámkeretét 102 fõben állapítja meg. A
mûködési és fenntartási kiadások elõirányzatainak, valamint a létszámkeretnek a
szakfeladatonkénti bontását a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.
6. § Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
30 014 eFt
Az ellátások részletezését a 2/d. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek elõirányzata
5 020 eFt
Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/c. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a Képviselõ-testület 24 840 eFt-ban állapítja
meg. A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
9. § A költségvetés végrehajtása során a Polgármester
– félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselõ-testületet a költségvetés
végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott idõpontig;
– beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott idõpontig;
– gondoskodik az intézmények részletes költségvetésének elkészítésérõl, a költségvetés
felhasználásáról, a felhasználás ellenõrzésérõl;
– az idõarányosnál indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez,
mind dologi, mind személyi juttatások esetében;
– a feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetõivel;
– gondoskodik – a likviditás megõrzése érdekében – hitel felvételérõl, a Képviselõtestület egyetértésével.
10. § A Képviselõ-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.
Törtel, 2008. február 14.
Czeróczki János
Urbán Antalné
polgármester
jegyzõ

11/1997. (X.27.) sz.
rendelete
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS
ELLÁTÁS
HELYI SZABÁLYAIRÓL

a 2/2008. (II.14.) sz.
rendelettel módosítva
1. §
A rendelet 7. §-ának korábbi (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) Az (1) bekezdés esetén akkor állapítható
meg ápolási díj, ha a családban az egy fõre
számított havi jövedelemhatár az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100%-át, egyedülálló esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem haladja meg.
(2) Egyidejûleg a korábbi (5) bekezdés hatályát veszti.
2. §
A rendelet 11. §-ának korábbi (8) bekezdés
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy a segély folyósításának idõtartama alatt együttmûködési kötelezettségét
megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig
75%-os mértékben kell folyósítani.
(2) Egyidejûleg az eredeti (8) bekezdés
hatályát veszti.
3. §
A rendelet 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) Méltányosságból közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot lehet megállapítani
azon szociálisan rászorult személy részére,
ahol az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élõ esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
25%-át.
(2) Egyidejûleg az eredeti 15. § hatályát
veszti.
4. §
Hatályba lépés
A rendelet 2008. március 1-tõl lép hatályba.
Kihirdetve 2008. február 15-tõl a helyben
szokásos módon.
Törtel, 2008. február 14.
Czeróczki János sk. Urbán Antalné sk.
polgármester
jegyzõ

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL

TÖRTELI
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva a hét minden napján
Érdeklõdés és megrendelés:

53/376-791, 06-30/405-9006

TÛZIFA – kedvezõ áron!
Vastag akác ...................................... 2100
Vékony akác ..................................... 1900
Vastag vegyes .................................. 1800
Vékony vegyes ................................. 1800
Hasított tölgy ................................... 2300

Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q

AKÁCFAOSZLOPOK
2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban
már 1000 Ft-tól!
K é r é s r e
– kérgezve, – felezve, – bitumenezve

SZÉLEZETLEN KERÍTÉS DESZKÁK

PB
GÁZPALACKOK
CSERÉJE!

1 fm-tõl 3 fm-ig

VARIÁCIÓK FAKERÍTÉSRE!

Betonoszlopok

DRÓTFONAT AKCIÓ!
Amíg a készlet tart!

1 m magas 25 fm tekercs
1,2 m magas 25 fm tek.
1,5 m magas 25 fm tek.

6000 Ft
7000 Ft
8000 Ft

–
–
–
–

Tüskéshuzal
Kihúzó drót
Spanolók
Szegek...

ACÉLIPARI TERMÉKEK!
Zártszelvények
Szögvasak
Csövek

Gömbacélok
Betonacél – szálban és karikában
Térhálók – Csibehálók

HÍRADÓ
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Combos Településtisztasági Bt.
2700 Cegléd, Hársfa u. 2.

Tel./Fax: 53/314-232

Adószám: 24581648-2-13

Tisztelt Lakosság!
A COMBOS Településtisztasági Bt., mint Cegléd Város Közszolgáltatója,
é r t e s í t i Ö n ö k e t és a (nálunk)

LEGALACSONYABB áron felajánlja SZOLGÁLTATÁSAIT!

Szennyvízszállítás
2. WC tisztítás
3. Dugulás elhárítás
1.

díja 1550,-Ft/m3
díja 5500–7000,- Ft/db
díja 10000,- Ft/ó.

(A szolgáltatás díja 20% ÁFÁ-t tartalmaz, 2008. december 31-ig érvényes.)

Szolgáltatásunk megrendelhetõ:
személyesen: 2700 Cegléd, Hársfa u. 2. alatt munkaidõben 06-18 óráig;
telefonon: 53/314-232; 06-30/6-353-018; 06-30/6-353-024.
Köszönettel várjuk szíves megrendelésüket! Ne szennyezze környezetét, hívja a COMBOS Bt.-t.

Tóth István cégvezetõ
COMBOS BT.

Új könyvek
már 800 Ft-tól
(mese-szakács-ismeretterjesztõ
könyvek).

Rongyszõnyegek
1.300 Ft/m.

Asztalterítõk
200 Ft-tól.

Trikó üléshuzatok
1.500 Ft áron kaphatók.
Törtel, Kossuth Lajos u. 47.
Rózsa Éva
Telefon: 06-30/393-0671
53/336-153

Tisztelt Támogató!
Ez évben is rendelkezhet
befizetett adója
1%-ával.
Kérem, ha módjában áll,
rendelkezõ nyilatkozatával
támogassa a ceglédi székhelyû „SZIMBA”
Fogyatékkal Élõ Gyermekekért Alapítványt.
Kedvezményezett adószáma: 18693939-1-13.
Köszönjük támogatását, segítõ szándékát.
Mihály Gyöngyi

Kõrösi út 63. szám alatti
3 szoba összkomfortos

családi ház eladó.
Garázs, alsóépületek,
pince van.
Érdeklõdni:

5 3 / 3 7 6 - 0 4 7

TÖRTELI
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ÓVODAI HÍREK
Szeretettel

meghívjuk

Önö ket

a 2008. április 12-én megrendezendõ

Jótékonysági Óvoda bálunkra,

Vidám volt a hangulat az Ovi-farsangon...

melynek bevételét, mint mindig, az óvoda korszerûsítésére,
szépülésére használjuk. Ugyanezért kérjük, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák óvodánkat.
Számlaszám: 18703461-1-13

A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Január óta aki szeretne mozogni, részt vehet a mûvelõdési ház nagytermében tartandó alakformáló tornán. Az órákat Bíró Anita
aerobic edzõ tartja minden hétfõn és pénteken fél 6 órakor. Szeretettel várunk mindenkit.

AUTÓVEZETÕI TANFOLYAM A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN!
Ha még nincs jogosítványa és szeretne, itt a lehetõség!
A; B; C KATEGÓRIÁS TANFOLYAM INDUL A MÛVELÕDÉSI HÁZ KLUBSZOBÁJÁBAN.
SZÁMÍTÓGÉPES FELKÉSZÍTÉS A VIZSGÁKRA, RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY.
RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS ÉS BEIRATKOZÁS:
MÁRCIUS 12-ÉN SZERDÁN DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR.

Jelentkezni a mûvelõdési ház irodájában vagy az 576-541-es telefonon lehet.

SPORTHÍREK
A Törteli Községi Sportkör labdarúgói
január hónapban megkezdték a tavaszi
idényre történõ felkészülést. A felkészüléssel párhuzamosan az utánpótlás csapataink
különbözõ tornán vettek (és vesznek) részt.
2008. január 20-án Cegléden került megrendezésre a III. Elekes József emléktorna,
melyen az U-9-es és az U-10-es korosztályos
csapataink vettek részt Antal István és Szûcs
Zoltán edzõk irányításával. Az U-10-es
tornára összesen 6 csapat nevezett. A KSK
csapata 5. helyezést ért el. Az U-9-es csapatunk ugyanott a 4. helyezést érte el. 2008.
január 26-án és 27-én Nagykõrös rendezte
meg a IV. teremlabdarúgó tornát. Az U-11es és U-12-es korosztályos csapataink érdemi

helyezést ugyan nem értek el, a megmérettetés azonban igen hasznosnak bizonyult.
Annál eredményesebb volt viszont a 2008.
február 9-i III. Martfûi torna, melyen az U9-es csapatunk képviselte a településünket
Antal István edzõ irányításával. Labdarúgóink ott már parádéztak, hiszen a nyolccsapatos tornán az ezüstérmet érõ 2. helyen
végeztek, valamint a legjobb kapus címet
Major Zsolt labdarúgónk érdemelte ki. A
tornákon résztvevõk névsora: Ábrahám András, Szaniszló Szabolcs, Szaniszló Ákos,
Pozsár Bence, Németh Gergõ, Szûcs Zoltán,
Józan Dávid, Kókai Dániel, Varga Ottó,
Megyesi Tamás, Major Zsolt, Laposa Norbert, Lakatos Máté, Apró Márk, Burai
Roland, Zsitva Dávid, Ondó Tamás, Kozák
Nikolasz, Frey Márton és Antal Marcel. Az
edzõk nevében is megköszönöm a szülõk

Szálas és Társa

ELADÓ

Tervezõ, Kivitelezõ, Beruházó Bt. ajánlata:

jó állapotban lévõ
2

családi ház (80 m )
Törtel, Kocséri úton.
Érdeklõdni:

30/326-3381
telefonszámon.

segítségét és támogatását.
*
A felnõtt labdarúgó csapat 2008. február
1-jén kezdte meg a felkészülést Farkas János
játékos-edzõ vezetésével. Az elmúlt évben
szereplõ csapatból egy labdarúgó távozott
Újszilvásra, öt labdarúgó viszont a Törteli
KSK színeiben folytatja majd a tavasszal.
Érkezett: Farkas János, Ocsovai György
(kapus), Gulyás Csaba (mindhárman Ceglédi
VSE), Járvás Tamás (Nagykõrösi FC) és
Várnai György (Nagykõrös-Kõrisfa).
A felkészülési mérkõzések idõpontjáról
Demecs István pályagondnoknál érdeklõdhetnek a tisztelt szurkolók.
További jó munkát kívánok a vezetõség
tagjainak, a csapatoknak pedig eredményes
felkészülést és az eddigieknél is sikeresebb
versenyzést!
Godó Tibor elnök

C s a l á d i h á z a k , c s a l á d i h á z a k b õ v í t é s e,
Gazdasági-üzemi épületek
Kommunális létesítmények

KIVITELEZÉSE-FELÚJÍTÁSA
TERVEZÉSE, MÛSZAKI VEZETÉSE teljes körû ügyintézéssel!
Állunk rendelkezésükre a hét minden napján 8-18 h-ig
az alábbi címen és tel./fax számon:

Nagykõrös, Bíbor u. 5. 06-53-350-165
Szálas Zoltánné
üzletvezetõ

Szálas Zoltán
építész tervezõ

HÍRADÓ
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A családsegítõ szolgálat mûködésérõl
Törtel községben 2007. szeptember elsejétõl folyik a családsegítés külön szolgálatként. Az Egészségházban található irodánkat,
amit a gyermekjóléti szolgálattal közösen
használunk, igyekeztünk otthonossá, családiassá tenni, hogy a segítséget igénylõ kliensek
ne a megszokott irodai képpel találják szemben magukat. A családias környezet és hangulat megteremti azt a közeget, amelyben
õszintén beszélhetnek problémájukról és
kérhetnek segítséget gondjaik megoldásához.
Az elmúlt év négy hónapjának statisztikai
adatai alátámasztják a családsegítõ szolgálat
mûködésének létjogosultságát. A kilátástalan
anyagi, foglalkoztatási gondokból adódóan
a szociális élethelyzet egyre romlik, a családok súlyosbodó problémái a mindennapok
megélhetését veszélyeztetik.
Néhány adat a családsegítõ szolgálat
mûködésérõl:
Mûködési napok száma: 82 nap.
A négy hónap forgalma: 121 fõ.
A szolgáltatást igénybe vevõk száma: 70 fõ,
ez nem egyezik meg a forgalommal, hiszen
egy kliens többször is visszatért.
A leggyakoribb problémák, melyekkel a
szolgálathoz fordultak, az anyagi és a foglalkoztatási problémák, az ügyintézési nehézségben segítségkérés, valamint az információhiány.
Kisebb számban szerepelnek ugyan, de
létezõ problémák az életviteli, családi-kapcsolati, lelki, gyermeknevelési, egészségkárosodásból adódó és más egyéb problémák.
Az esetkezelések, jellegüket tekintve változatos képet mutatnak. Leginkább a szociális, mentális esetkezelés terén tudtunk segítséget nyújtani. Információval szolgáltunk
45 esetben, ügyintézés történt 11 esetben,
segítõ beszélgetés folyt 40 alkalommal,
tanácsadás 56 esetben, továbbirányítás más
hivatalhoz, intézményhez 10 esetben, egyéb
(ruhanemû, élelmiszer, telefonálás...) 36
esetben.

Alapítványi hírek
Elkészült a templomunk külsõ
felújítása, amit az Alapítvány
számlájáról tudtunk támogatni.
Az Önök által felajánlott 1%-kal
volt erre lehetõség, melyet ezúton is nagyon köszönünk. Kérjük Önöket, hogy az idén is tegyék meg felajánlásukat és
támogassák az egyházat az adójuk 1%-ával. Egyházunk Jövõjéért Alapítvány.
Adószám: 18675270-1-13
A törteli Takarékszövetkezetnél
vezetett 6530004010400573
számlára pedig szívesen várjuk
egyéb összegû felajánlásukat.

(Tájékoztató 2007-rõl)

A családsegítõ szolgálat anyagi forrással nem rendelkezik, tehát nincs módunkban pénzt adni, az ilyen jellegû kéréseknek
nem tudunk eleget tenni.
Miben próbálunk segíteni?
A szociális területre vonatkozó jogszabályok elõírásai alapján segítünk a kliens
helyzetének rendezésében, közvetítünk a
kliens és a problémáját megoldani jogosult
intézmények között.
Nyomtatványaink, igénybejelentõ lapjaink vannak a nyugdíjfolyósító intézettõl. Bármilyen járadék, rokkantsági nyugdíj igényléséhez, szolgálati idõ elismeréséhez kérelem,
árvaellátás, özvegyi nyugdíj elbírálásához,
energiafelhasználási támogatáshoz (gázár)
tudunk nyomtatványt kitölteni, vagy egyéb
más nyomtatványt, amelynek kitöltése Önnek
nehézséget okoz. Segítünk írni, megszerkeszteni kérelmeket, leveleket, önéletrajzot, stb.,
fénymásolunk, telefonálunk olyan esetben,
amely szorosan kapcsolódik az Ön problémájának megoldásához.
Mindenféle szociális ellátásról és azok
összegérõl információval szolgálhatunk.

Bizonyos ügyeiknek, panaszaiknak az orvoslásához milyen intézményhez forduljanak,
továbbirányítjuk Önöket.
Munkalehetõségek után érdeklõdünk,
vannak telefonszámaink, neveink, akiktõl
érdeklõdni lehet munkavállalással kapcsolatban, hiszen a faluból nagyon sokan eljárnak
vállalkozókkal dolgozni.
Ha „csak” arra van szüksége, meghallgatjuk Önt, támogatjuk, tanácsot adunk.
Szeretnénk felhívni a jelenleg bejelentett
munkával, munkahellyel nem rendelkezõk
figyelmét, hogy regisztráltassák magukat
Cegléden, a Munkaügyi Központban, hiszen
ha egy év elteltével sem sikerül a foglalkoztatottak körébe bekerülniük, akkor lehetnek
jogosultak az aktív korúak rendszeres szociális segélyére, amit a helyi önkormányzat
állapít meg. Azok, akik ápolási díj, GYES,
GYET megszûntét követõen regisztráltatják
magukat, háromhavi együttmûködés után
kapják meg az igazolást.
Keressenek fel bennünket, vegyék igénybe
szolgáltatásainkat!
Tisztelettel:
Détáriné Túri Irén családgondozó

Tájékoztató
A szilárdhulladék gyûjtésére szolgáló ÖKOVÍZ emblémás fehér színû zsákok
a szabványos gyûjtõedény mellé kihelyezett eseti többlethulladék tárolására
szolgálnak. Az ÖKOVÍZ Kft. kéri, hogy csak kommunális hulladékot
tegyenek a zsákba, építkezési hulladék befogadására nem alkalmas. A zsákok
251 Ft+Áfa/db egységáron vásárolhatóak meg. Az ár tartalmazza a hulladék
elszállításának, ürítésének és ártalmatlanításának költségeit.
A jelzett zsákok Törtel területén az alábbi kereskedelmi egységekben
kaphatóak:
– Hobby vegyesbolt (Rátóti László), Újosztály dûlõ 4.
– Vas-mûszaki bolt (Kecskés Imréné), Kossuth Lajos u. 13.
– Vegyesbolt (Kovács Mária), Ceglédi út 59.
– Zöldség-Gyümölcs Vegyeskereskedés (Hajas Gyuláné), Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Törteli Lakosság!
A „Törtel Jobbításáért” Alapítvány javára kérjük adója 1%-ának felajánlását, amelynek segítségével szeretnénk a gyermekek részére ingyenes,
színvonalas színházi elõadást szervezni, új kulturális központunkban.
Számlaszámunk: 65800100-11020758. Adószám: 18703478-1-13
Köszönjük, hogy hozzájárul községünk kulturális életének színesítéséhez!
Bekõné Tóth Anna
(Sajnálatos módon, rajtunk kívül álló okból az APEH nem fogadta a
2007. évben felajánlott 1%-ot a „Törtel Jobbításáért” Alapítvány részére.
Ez mostanra tisztázódott, ezért kérjük, hogy az idén is Alapítványunknak adományozzák
az adójuk 1%-át! Köszönjük szépen!)

Magasabb sebességhatár a Pest megyei utakon
A sebességhatár felemelésérõl döntött a Gazdasági és Közlekedési Miniszérium. A tárca határozata alapján
25 szakaszon, összesen 122 kilométeren változik a sebességkorlátozás. Pest megye 3 fõútvonalát érinti
a minisztérium döntése. A 405. számú fõút Albertirsa és Újhartyán közötti 12 kilométeres szakaszán
100 km/h, míg a 4. számú fõút ceglédberceli elkerülõ, valamint a ceglédi elkerülõ szakaszán 110
km/h sebességgel szabad majd haladni. A megemelt sebességhatár a táblák kihelyezésével egyidejûleg
lép érvénybe, amelyeket a Magyar Közút Kht. szakemberei március közepéig állítanak fel az adott
szakaszokon. Az intézkedéssel párhuzamosan a minisztérium ugyanakkor kiterjeszti a sebességellenõrzést.
A döntéssel a közlekedési morál javulását kívánják elérni.

TÖRTELI
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Mozgássérültek
Ceglédi Önálló Egyesület
Tájékoztató
2008-ban a Közgyûlés és egyben
vezetõség választás idõpontjai:
2008. március 17-én Törtel, Mûvelõdési
Ház, 14 órakor; 2008. március 18-án Jászkarajenõ, Mûvelõdési Ház, 14 órakor; 2008.
március 19-én Cegléd, Mûvelõdési Ház, 14
órakor; 2008. március 20-án Isaszeg, Mûvelõdési Ház, 10 órakor. A helyi újságokban,
ha változás lesz, közöljük.

2008. évi nyitvatartási idõnk:
–
–
–
–
–

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

9-15-ig
8-15-ig
nincs (kiszállás)
8-15-ig
nincs (kiszállás)

2008-ban Berekfürdõre három turnus indul.
2008. június 21-tõl június 30-ig;
2008. augusztus 16-tól augusztus 25-ig;
2008. szeptember 6-tól szeptember 15-ig.
A Közgyûlésen lehet jelentkezni elõleg befizetésével az üdülésre.

1-1 napos kirándulások is szervezõdnek 2008-ra:
2008. április 26. Mátra és környéke, rossz
idõ esetén Zsórifürdõ;
2008. május 24. Kiskunmajsa (fürdõ);
2008. július 19. Soltvadkert (Büdöstó vagy
Kiskunhalas fürdõ);
2008. október 4. Mezõkövesd sétáló kirándulás;
2008. október 25. Eger, Szépasszony völgye;
Dél-Erdély – 7 nap, 5 éjszaka, 2 turnusban, megszabott létszámmal 2008. április
14-20-ig, szeptember 1-7-ig.

Egészségmegõrzõ üdültetésre fordítjuk az adó 1%-át. Felajánlást ezen az
adószámon lehet az egyesület részére elküldeni: 19172952-1-13
Együttmûködését köszönjük, és a bizalmát,
hogy az Egyesületünket választotta.
Tisztelettel: Vezetõség

***
Tisztelt Támogatók!
Mozgássérült felnõttek és gyermekek állapotának javítása érdekében Önökhöz fordulunk, hogy adójuk 1%-át átutalni szíveskedjenek.
Az összeget, mint fentebb említettük, egészségmegõrzõ gyógyüdülésre használja fel
egyesületünk felnõttek és gyermekek részére.
Az üdülésen 3x10 napos turnusok vannak.
A gyógyvíz és a közösség csodákra képes
és javítja a mozgássérült gyermekek és
felnõttek állapotát.
Tehát a Mozgássérültek Ceglédi Önálló
Egyesület javára kérnénk az adó 1%-át.
Köszönjük, hogy segíti az egészségmegõrzõ
munkánkat.
Adószámunk: 19172952-1-13
Tisztelettel:
Décsi Sándorné elnök

Hálás szívvel mondunk köszönetet a felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama, testvér,
sógornõ, keresztanya, szomszéd,
HATÁR LÁSZLÓNÉ SZ.: BOGDÁN ILONA
temetésén megjelenteknek, akik mély gyászunkban együttérzésüket fejezték ki, elhelyezték a szeretet virágait és koszorúit. Külön köszönetet mondunk a Ceglédi Molnár
Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon vezetõjének és dolgozóinak a
temetésen való megjelenésükért.
A gyászoló család
Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik testvérem,
KENDERES JÓZSEF
sírjára koszorút, virágot hoztak, és a temetésen megjelentek. Külön mondanék köszönetet
testvéreimnek a jó hozzáállásukért és segítõkészségükért. Kenderes István és felesége
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
ÖZV. MIKLÓS JÓZSEFNÉ SZÜL.: HARTYÁNYI ILONA
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,
együttérzésüket bármilyen módon kifejezték.
Fiai és lánya családjaikkal
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MOLNÁR MIKLÓS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot helyeztek. Külön köszönetünket
fejezzük ki dr. Mihály Erzsébetnek, odaadó munkájáért, segítõkészségéért.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó férjem,
édesapa és napgyapa,
SZABÓ LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönetet mondunk
dr. Akócsi Zoltán doktor úrnak és Kecskés Sándorné Ancika asszisztensnek a lelkiismeretes munkájukért.
A gyászoló család

TÜDÕSZÛRÉS!
A Tüdõgyógyintézet Törökbálint tájékoztatja a lakosságot, hogy községünkben a tüdõszûrést

2008. március 04. és március 14. közötti idõpontban
végzik a Dózsa György út 20./a szám alatt (orvosi rendelõ),
az alábbi napokon és idõpontban:

– Kedden, csütörtökön, pénteken:
– Hétfõn, szerdán:

8.00 órától 13.30 óráig;
11.00 órától 17.00 óráig.

A tüdõszûrés minden 30. életévét betöltött lakos részére kötelezõ! Kérjük,
mindenki hozza magával a személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az
elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolványt.

EBOLTÁS!
Az ebek kötelezõ veszettség elleni szervezett védõoltása Törtel községben:
Március 31. (hétfõ) Sós tanyai buszford. 8-10 óra
Április 1. (kedd) Vásártér 14.30-17.30 óra
Április 2. (szerda) Ludasi bolt helye 8-10 óra
Április 3. (csütörtök) Vásártér 14.30-17.30 óra
Április 4. (péntek) Besnyõ dûlõi tápbolt 8-10 óra
Április 5. (szombat) Vásártér) 8-12 óra
A pótoltás 2008. április 12-én (szombat) lesz a
Vásártéren, 8-10 óráig.

Törteli Híradó
A Törteli Önkormányzat tájékoztatója
Megjelenik havonta 1600 példányban
A kiadvány ingyenes
Szerkesztõség címe:
Törtel, Szent István tér 1.
Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság
E-mail: th.ujsagba@gmail.com
Felelõs kiadó:
Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44.
Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán
Nyomdai munka:

Az oltás díja ebenként 2700 Ft, a féregtelenítés
díja 10 kg-onként 150 Ft.
CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) 9633-487, (53) 313-565

Dr. Gubik Zoltán állatorvos

Terjeszti a Magyar Posta

