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HÍRLEVÉL

2335 Taksony, Fő út 85.
• telefon: 24/520-777 • fax: 24/520-770 • e-mail: onkormanyzat@taksony.hu •
• www.taksony.hu •
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–18.00, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00
(ebédidő: 12.00–13.00)
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2019. MÁRCIUS 3. VASÁRNAP 11 ÓRA

2019. februármárcius

Ünnepnap-tár

Jegyek netes előjegyzéssel febr. 15. éjfélig 1800 Ft. febr. 16-tól és aznap a helyszínen 2000 Ft.
vakondjegy@yahoo.com: NÉV/TAKSONY/03.03/x DB
Jegyelővétel a művelődési házban 2000 Ft, ill. telefonon a 0630/346-3041 számon.

☑ Közmeghallgatás
☑ Bábjáték
☑ 1848-49-es megemlékezés

2019.

II. 21.

18 óra
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III. 3.

11 óra

Művelődési Ház

2019.

III. 15.

15 óra

Művelődési Ház

Művelődési Ház

a Polgármesteri Hivatal hírei
TÁJÉKOZTATÓ
– a képviselő-testületi ülésén történtekről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 29-én rendes ülést tartott, melynek keretében az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület
- felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodásokat.
- döntött a Széchenyi István út felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás megindításáról.
- számba vette a 2019. évi felújítási, beruházási terveket.
- döntött a Fő út 0,4 kV-os földkábel-hálózat terveinek elkészítése tárgyában.
- módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, illetve döntött a 2019. évi igazgatási szünet
elrendeléséről.
- döntött a Sünivár Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásáról.
- áttekintette az önkormányzat és intézményei szerződéseit.
- elfogadta a család és a munka összeegyeztethetőségét célzó együttműködési megállapodást.
Zárt ülés keretében ingatlanvásárlásról és szociális tárgyú kérelmek tárgyalt a képviselő-testület
A képviselő-testület írásos előterjesztései és az ülés teljes hanganyaga elérhető a www.taksony.hu honlapon az Önkormányzat/Ülések,döntések menüpont alatt, vagy a www.hatarozatok.hu weboldalon.

Idén se feledkezzenek meg az ebek veszettség elleni oltásáról!
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy az eb tartója köteles az immunizálást az engedélyezett állategészségügyi intézményben, rendelőben vagy az állat tartási helyén, saját költségén elvégeztetni.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a
kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (chip) megjelölt eb oltható!
Településünkön az alábbi két rendelőben nyílik lehetőségük a veszettség elleni védőoltás beadatására:
Kedvenc Rendelő: Taksony, Béke u. 21. Tel.: 0630-921-6895
Tüskevár Állatorvosi Rendelő: Taksony, Fő út 43. Tel.: 0620-281-6839; 0630-257-2350

TÁJÉKOZTATÓ HELPYNET SZOLGÁLTATÁSRÓL

– közterületi bejelentések gyorsan, egyszerűen, kényelmesen
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Helpynet szolgáltatás már településünkön is elérhető.
A Helpynet egy olyan alkalmazás, amelyen keresztül a település lakosai közterületi bejelentésekkel élhetnek az Önkormányzat felé.
A Helpynet mobil applikációt letöltve egy gombnyomással értesíthető az Önkormányzat egy Taksony
területén észlelt közterületi bejelentéssel kapcsolatban. Az alkalmazás okos telefonra tölthető le, az App
Store-ból vagy a Google Play Áruházból.
Kérjük, hogy részletesebb tájékoztatásért, bővebb információkért látogassanak el honlapunkra.
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a Polgármesteri Hivatal hírei
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2019. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2019.
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A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges zsákokat az Ügyfélszolgálaton lehet átvenni.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása
ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával
megegyező: 206 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.
által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 5 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt,
kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
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A csomagolási hulladék kihelyezése a sárga fedelű edényzetben történik. A csomagolási hulladék bármilyen
áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on
történik! (Szent Imre u. 8.)
A kéthavonta házhoz menő üveghulladék gyűjtés időpontjai: március 8.; május 3.; július 12.; szeptember 6.;
november 15. Az üveghulladékot a sárga fedelű edényzetben helyezze ki!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz
menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben)
igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon / fax

e-mail

honlap

Taksony
Petőfi Sándor Műv. Ház
Fő út 89.

hétfő: 9.00 – 18.00
péntek: 9.00 – 16.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

hétfő: 8.00 - 20.00
kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu
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TÖRŐDJÖN EGÉSZSÉGÉVEL!
Tüdőszűrés február 12-től
A TÜDŐSZŰRÉS IDEJE

2019. FEBRUÁR 12-től 2019. FEBRUÁR 26-ig
KÉRJÜK, HOGY A TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATON – SAJÁT ÉRDEKÉBEN – JELENJEN MEG.
A VIZSGÁLAT ALKALMAS A TÜDŐBETEGSÉGEK IDŐBENI FELISMERÉSÉRE.

A tüdőszűrés helye:
Taksony Petőfi Sándor Művelődési Ház (Fő út 89.)
A vizsgálat ideje naponta:
hétfő, szerda : 11.30 – 17.30 óráig
kedd, csütörtök, péntek : 07.15 – 13.15 óráig

Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg.
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi
tüdőszűrő igazolást!
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
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, mely 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 tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismeréséhez!
Felhívjuk a lakosság figyelmét a sorban állás elkerülése érdekében, hogy akinek a tüdőszűrésért fizetnie
kell, annak a csekkért külön nem kell sorba állnia, hanem előre mehet kérni az asszisztensekhez.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Taksonyi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
alapján pályázatot hirdet

A Forrás Intézményüzemeltető Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

SZAKÁCS

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 28.
Bővebb tájékoztatásért látogasson
a www.taksony.hu weboldalra.
A teljes kiírás megtekinthető ide kattintva.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 28.
Bővebb tájékoztatásért látogasson
a www.taksony.hu weboldalra.
A teljes kiírás megtekinthető ide kattintva.
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TÁJÉKOZTATÓ

– a helyi adózásra vonatkozó elektronikus kapcsolattartásról
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban Eüsztv.) megalkotásával szabályozásra került az elektronikus ügyintézés folyamata, annak rendje. A törvény 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett
szervezetek 2018. január 1-től kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni az Eüsztv. szabályainak megfelelően.
A helyi adózásra vonatkozóan értelmezve az előírásokat: az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani többek
között iparűzési adó és talajterhelési díj adónemben a bejelentkezést, a változás bejelentést és az adóbevallást, telekadó és kommunális adónemben az adatbejelentést és az adatokban bekövetkezett változásokat, minden adónemhez kapcsolódóan a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és
adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.
A település honlapján megtalálható e-ügyintézés menüpont elnavigál az Önkormányzat Hivatali Portálra (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), ahol tájékoztatót találnak az ügyintézés menetéről és feltételeiről.
A helyi adóhatóság jelen tájékoztató megjelenését követően
2019. FEBRUÁR 1-TŐL KEZDŐDŐEN AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILVÁNTARTÁSÁBAN
SZEREPLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKTÓL ÉS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKTÓL NEM FOGADJA
EL A PAPÍR ALAPON BENYÚJTOTT ÜGYINDÍTÓ IRATOKAT, azokat úgy veszi, hogy nem is
kerültek beküldésre, nem váltják ki az ügyfél által kívánt joghatást, úgy minősülnek, mintha azokat be
sem nyújtották volna.
Kérjük fentiek tudomásul vételét és megfelelő alkalmazását!

Továbbra is friss hírek Taksonyról a Lakihegy Rádióban!
Az idei évben továbbra is hallhatóak a településünkről szóló hírek, érdekességek a kistérség vezető rádióadója, a Lakihegy Rádió műsoraiban! A rádió az FM 107 MHz -en érhető el. Honlapjukon a műsorok a
hangos archívumban újra meghallgathatóak.
Hallgassák vissza az „Itt élünk” című műsor 2019. január 8-i adásában,
a Taksonyért Emlékéremmel kitüntetett Irzsik Miklós fafaragóval, festőművésszel készített legfrissebb interjút.
A felvétel ide kattintva érhető el.
Kövessék figyelemmel a rádió adásait, jó szórakozást kívánunk!

Taksonyi Hírharang
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hasznos információk
I. számú orvosi rendelő: Taksony, Fő út 38.,
dr. Szilicsány Adrienne háziorvos, tel.: 24/477 162; +36 20/809 0226
Rendelési idő: hétfő: 13–17-ig, szerda: 14–18-ig, kedd, csütörtök, péntek: 8–12-ig.
II. számú orvosi rendelő: Taksony, Széchenyi út 36.,
dr. Fazekas Gábor háziorvos, tel.: 24/518 811, +36 30/224 2445.
Rendelési idő: hétfő, csütörtök: 14–18-ig, kedd, szerda, péntek: 8–12-ig.
III. számú orvosi rendelő: Taksony, Széchenyi út 36.,
dr. Bíró Eszter háziorvos, tel: 24/477 061, +36 70/944 6878
Rendelési idő szept. 9-től: hétfő, csütörtök: 8–12-ig, kedd, szerda: 14–18-ig,
péntek: 10–14-ig.

Háziorvosok:

ORVOSI ÜGYELET:

változás

Szeptember 3-tól Dunaharaszti, Fő út 35.
(gyermekorvosi rendelő földszintje) tel.: 24/370 304
Hétköznap: 19–07-ig, hétvégén: péntek 19-től hétfő 07-ig

Gyermekorvos:

Taksony, Szent Anna tér 1., dr. Fábián Dóra, tel.: 24/520 790, +36 20/965 2073 Rendelési idő: H: 7.30-11.30-ig, K: 8.30-11-ig, Sz:14-17-ig, Cs: 8-11-ig, P: 7.30-10-ig

Gyermek és felnőtt fül-orr-gégészet:

Taksony, Szent Anna tér 1., Dr. Ernszt Edina, Előjegyzés: +36 30/196-5495

Gyógyszertárak:

Nádaskay Gyógyszertár, Taksony, Fő út 66., tel: 24/477 364, +36 20/232 8836,
e-mail: strauss@invitel.hu. Nyitva: hétfő–péntek: 7.30–19-ig, szombat: 8–12-ig
Minerva Gyógyszertár: Taksony, Wesselényi u. 34., tel: 24/510 720,
dr. Nagy Margit Andrea , Nyitva: hétfő–szerda: 8–18-ig, csütörtök: 9–17-ig, péntek:
8–16-ig, szombat: 8–11-ig

Védőnői szolgálat:

Taksony, Szent Anna tér 1., Darányiné Kőhegyi Andrea, tel.: 24/520-795

Taksony Önkormányzat Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat:

2335 Taksony, Szent Anna tér 1., Gátiné Cserháti Zsuzsa tel/fax: 24/520 753,
e-mail: gyermekjoleti@taksony.hu

Szigetszentmiklós Család és Gyermekjóléti Központ:

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9. , Kerekes László, tel/fax: 06-24/443-367,
06-20/404-5251 (Készenléti ügyelet), mail: szmcsaladsegito@invitel.hu,
csskszigetszentmiklos@gmail.com

Fogorvosok:

Dr. Toldi-Dentál Bt.: Taksony, Széchenyi u. 36., tel.: 24/518 810
Dr. Torma Judit, dr. Kopcsányi Veronika: Taksony, Alkotmány u. 13., tel.: 24/478 813

Temetkezés:

ELOHIM Kft.: új tel: 30/660 0315, ügyelet: 30/678 9278, 30/236 4884,
Ügyfélszolgálat a ravatalozóban: hétfő-péntek: 9.00-15.00, www.elohimkft.hu

Állatorvosok:

Kedvenc Rendelő: Taksony, Béke u. 21., dr. Skaliczky Péter Sándor, tel.: +36 30/921
6895, www.kedvencrendelo.hu, Rendelési idő: hétfő: 17-19-ig, szerda: 17-19-ig, péntek:
bejelentkezéssel 17-19-ig.
Tüskevár Állatorvosi Rendelő, Patika és Kisállat Kozmetika: Taksony, Fő út 43.
tuskevarrendelo@gmail.com, honlap: www.tuskevarrendelo.hu, dr. Tóth Szabina tel.:
+36-30/257-2350, dr. Schweickhardt Eszter tel.: +36-20/281-6839

Áramszolgáltató:

ELMŰ Nyrt. Ügyf. szolg. Iroda, 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep/12015/29/B, Lordok
Háza , Ügyfélfogadás: kedd: 14–18-ig, péntek: 8–12-ig. Ügyf. szolg tel: 1/238 3838,
Hibabejelentés: 80/383 940, 1: közvilágítás, 2. áramszolg. kapcs.ügyek, 3. kp-i okosmérés 4. online reg., Online ügyfélszolgálat: https://ker.elmu.hu; www.elmu.hu.

Közvilágítás-hibabejelentés:

EUROVILL Kft. Ügyfélszolgálat és hibabejelentés: 80/980 030 (0–24-ig hívható),
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

Víz- és szennyvízszolgáltató:

DPMV Zrt. Hibabejelentés: 24/483 116 (0–24-ig hívható), 29/340 010,
Ügyfélszolgálat taksonyi kirendeltség: 24/510 535, e-mail: info@dpmv.hu,
dunavarsányi ügyfélszolgálat száma: 24/483 128

Gázszolgáltató:

FŐGÁZ Zrt. telefonos ügyfélszolgálat: 28/545 515 , H-K-Cs: 8-16.30, Sz: 8-20, P: 8-14,
e-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu, www.fogaz.hu, Gázszivárgás: 93/500 500

Kommunális hulladékszállítás

DTkH Kft. : személyes ügyf. szolg. helye: 2700 Cegléd, Pesti út. 65., ideje: H:8-20, K-Cs:
8-15, P: nincs, tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,
email: ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu,
Taksonyban csak személyesen: Petőfi S. Műv.Ház: H: 9-18, P: 9-16.
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