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Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
14/2008. (X.30.) sz. Önk. R e n d e l e t e
A 11/2008. (IX.11.) SZÁMÚ RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVÕ LAKÁSOK ÉS
HELYISÉGEK BÉRLETÉRÕL, VALAMINT
AZ ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. §
A rendelet 16. § (4) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg
a korábbi (4) pont hatályát veszti:
(4) Részletre történõ vásárlás esetén felszámítandó kamat mértéke 20%.
2. §
A rendelet 2008. december hó 1. napján lét hatályba.
Törtel, 2008. október 30.
Czeróczki János sk.
polgármester

Urbán Antalné sk.
jegyzõ

December 14-én, vasárnap délután 3 órakor
községi kiskarácsony a mûvelõdési ház nagytermében!
Zenés, táncos karácsonyi mûsor a község lakossága
és a helyi amatõr csoportok közremûködésével.
Belépõdíj:
felnõtt: 300 Ft; gyermek (14 év alatt): 200 Ft.
A befolyt összeget a gyerekek karácsonyi ajándékaira fordítjuk!
Szeretettel várunk mindenkit!

TÖRTELEN,
2008. DECEMBER 6-án
(szombaton) 21 órától,
a „MALOMBAN”!
DJ: BENJI
A MIKULÁS
1200 Ft-ért adja a belépõt!
Éjfélkor karaoke-verseny,
értékes ajándékokkal.
Az elsõ ötven vendégnek
meglepetés.
SZERETETTEL VÁRUNK
MINDENKIT!

Szilveszteri mulatság!
2008.12.31. Törtel, Mûvelõdési Ház
Vendégvárás: 19.00 órától
Vacsora: Sajttal-sonkával töltött rántott sertésszelet
Olivában pácolt jércecomb
Ananászos-narancsos csirkemell torony
Töltött libanyak tallérok
Rizibizi, õszibarack befõtt
Éjfélkor:
Szilveszteri hétfûszeres malacságokkal, hagymás törtburgonyával, rusztikus pezsgõs párolt piroskáposztával, pezsgõ
Zene:
Belépõ:
Szeretettel várunk mindenkit!

Molnár István és zenekara
5.000 Ft/fõ

Jegyek elõvételben kaphatók december 28-ig:
Czeróczki Zsuzsanna: 06-30/933-6432, Czeróczki Olivér: 06-20/585-9470,
Bakos István: 06-20/351-6527, Bakosné Mester Sz. Katalin: 06-20/351-5782

TÖRTELI
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Értesítjük az érdeklõdõket, hogy a
falumúzeum szeptembertõl hétköznap
du. 14 órától 17 óráig tart nyitva.
SZERDÁN ZÁRVA! Szombaton 9-12ig látogatható. Vasárnap elõre bejelentkezés esetén du. 14-18 óráig látogatható.

Szombaton a könyvtár 8-12-ig várja az
olvasni szeretõ látogatókat.

Meghívó

Értesítjük a lakosságot, hogy elõreláthatólag az intézményünk 2008. december 24-tõl 2009. január 5-ig zárva
lesz.

2008. december 13-án,
szombaton, a „Malom”-ban

Intézményünk nyitva tartása:
Hétköznap: 8-12-ig, 13-17-ig;
SZERDÁN: SZÜNNAP;

Intézményünk központi telefonszáma:
53/576-539;
E-mail címe: muvhaz@tortel.hu

II. KARÁCSONYI
SÜTEMÉNYBÖRZE
A sütemények kiállításra kerülnek,
melyet egy szakmai zsûri fog értékelni
és díjazni.

ITT A KARÁCSONY! LEPJE MEG CSALÁDJÁT A PR-TELECOM
SZOLGÁLTATÁSAIVAL! MÉG EBBEN AZ ÉVBEN KIHASZNÁLHATJA

AKCIÓS AJÁNLATAINKAT!
2008. év végi akció december 20-ig:
Analóg kábel tv: 0 Ft-os belépési díj, kedvezményes havidíj.
PR Virtuál: kedvezményes belépési díj, kedvezményes havidíj.
Digitális kiegészítõ csomagok választhatók.
Internet szolgáltatás: 0 Ft belépési díj, havidíj már 1.500 Ft-tól.
Telefon szolgáltatás: meglévõ Internet mellé már 500 Ft-os havidíjért.
Többféle akció mind a három szolgáltatáshoz.
Kérjen segítséget a helyes választáshoz a „Malom”-ban, Molnárné Sárikától
és Argyelánné Margittól.

Jó tudni

Közérdekû információk

Az olvasó kérdez – dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati fõosztályvezetõje válaszol:
Kérdés: Az új munkahelyemen nem akarják kifizetni a bérletemet, azt
mondják, hogy az csak teljes munkaidõben dolgozónak jár, én pedig 4
órában dolgozom. Kérem segítsen, hogy jár-e nekem a munkába járás
miatti megtérítése az utazási bérletnek?
Ha Ön közigazgatási határon kívülrõl jár be a munkahelyére dolgozni,
akkor a munkaidejétõl függetlenül jár önnek az utazási bérlet árának 80,
illetve 86 százalékos megtérítése. A munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésrõl szóló 78/1993. (V.12.) kormányrendelet szerint a munkáltatónak kötelezõ költségtérítést fizetnie minden olyan munkavállalónak,
akinek a lakóhelye és a munkahelye nem azonos helységben van. Mivel
a költségtérítés kötelezõ, a munkáltató egyetlen munkavállalóját sem
zárhatja ki a költségtérítésbõl.
Kérdés: Új munkahelyen dolgozom már három hónapja. A fizetésemrõl
semmilyen papírt nem adnak, így abban sem vagyok biztos, hogy
bejelentettek-e. Hogyan tudnék meggyõzõdni arról, hogy a munkáltatóm
bejelentett?
Ma már könnyedén ellenõrizheti, hogy a munkáltatója bejelentette-e. A
munkaadó által bejelentett aktuális biztosítási jogviszonyt lekérdezheti a
www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/taj.html menüpont
alatt. A lekérdezéshez szükséges egy egyedi azonosító és titkos jelszó,
melyhez az okmányirodáknál regisztrációs eljárás során juthat hozzá.

Hirdessen
Ön is
a
Törteli
Híradóban!

A versenyen a következõ kategóriákban
lehet indulni:
– Sós sütemény (zsûrizés íz szerint);
– Édes sütemény (zsûrizés íz szerint);
– Torta (zsûrizés a legszebb torták szerint).
A süteményeket december 13-án reggel
8 órától délig lehet behozni a helyszínre.
Elõkészített, díszített asztalokat biztosítunk és számozott kártyákkal látjuk el
a benevezett süteményeket.
Megnyitó: 15 órakor. Zsûrizés: 1530 – 16
óra. Eredményhirdetés, díjkiosztás: 1610
órakor.
Nevezni az irodában lehet. Nevezési díj
süteményenként 1.000 Ft.
A nevezõk az általuk megsütött süteményeket eladhatják az eredményhirdetés után.
Szeretettel várunk mindenkit.

Szálas és Társa

Tervezõ, Kivitelezõ, Beruházó Bt. ajánlata:
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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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva a hét minden napján
Érdeklõdés és megrendelés:

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

Köszönjük, hogy 2008-ban is megtiszteltek bizalmukkal!
Ezúton kívánjuk, hogy a falu minden családjánál a szeretet és
a boldogság fénye ragyogja át az ünnepeket!
SZÁLKA 2004 Bt.

...az otthona melegének hivatalos szállítója
2009-ben is!

Aktuális ajánlatunk a tûzifára:
Vastag akác ...................................... 2200
Vékony akác ..................................... 2100
Akáchulladék .................................... 2100
Vegyes tûzifa .................................... 2100
Vágott tölgy ...................................... 2000

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

Vásároljon tûzifát gázáremelés után is változatlan áron és
megbízható forrásból!

ACÉLIPARI TERMÉKEK
Zártszelvények – Szögvasak – Gömbacélok – Csövek – Lemezek
Hegesztett hálók – Betonacélok

(6-os, 8-as, 10-es, 12-es)

Kengyel anyag szálban és karikában – Térhálók három méretben

TÖRTELI
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A Tornaterem
programjai
Ovi olimpia november 29-én.
Fenyõ Kupák:
Kézilabda sportágban az 5-6. osztályosok részére november 10-én 1517 óráig került megrendezésre.
Labdarúgás sportágban az 5-6. osztályosok részére november
17-én 15-17 óráig
került megrendezésre.
Kézilabda sportágban
a 7-8. osztályosok részére: november 24én 15-17 óráig.
Labdarúgás sportágban a 7-8. osztályosok részére: december 1-jén 1517 óráig.
Regionális Ifjúsági Katolikus
Egyháztalálkozó december 6-án.
Mikulás Kupa labdarúgó torna a
kistérségi általános iskolák részére,
iskolánk 80. évfordulója alkalmából,
a Pest Megyei Szabadidõsport Szövetség támogatásával, december 8án 13.30-kor.
Karácsonyi ünnepség december
19-én.

Tisztelettel értesítjük az önkéntes véradókat, hogy
2008. november 25-én (kedden) du.
14.00 órától 16.00 óráig, a mûvelõdési
házban tartandó véradáson szíveskedjenek részt venni.
Köszönettel: Magyar Vöröskereszt

ELADÓ!
Törtelen,
a Nyíl utcában,
felújított, 2 szobás

70 m2-es
családi ház
csendes, nyugodt
helyen eladó.
Nagykõrösön
csere is érdekel.
Érdeklõdni:
06-70/559-7030
vagy
06-70/529-8799

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen édesapánk,
NAGY SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban velünk együtt
éreztek.
A gyászoló család
Megtört, hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
szeretett és felejthetetlen drága jó
férj, édesapa, vej, testvér,
STUMMER BÉLA ZOLTÁN
temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban bármily módon együttérzésüket fejezték ki.
Külön köszönetünket fejezzük ki
dr. Mihály Erzsébet háziorvosnak lelkiismeretes munkájáért,
Kecskésné Ancikának, a Remete
út közvetlen szomszédainak, és
jóbarátainak odaadó segítségnyújtásukért.
Hálás szívvel köszönjük Sajtos
József plébános úr kegyeletteljes
búcsúztatóját. A gyászoló család

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:

Fehér Péterné Bakos Rozália és Fehér Péter 60. házassági évfordulójukat tartották, köszönik a Polgármesteri Hivatalnak az ezen alkalomból
küldött emléklapot.

CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) 9633-487, (53) 313-565

Terjeszti a Magyar Posta

