
 Taksonyi Hírharang
2016/3. szám (5. hét) – 2016. február 8. 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)

 ☑ Tüdőszűrés     II. 17. - III. 2.  Művelődési Ház
 ☑ Taksony SE Szezonnyitó sportbál III. 5. 20 órától Általános iskola tornacsarnok
 ☑ Nőnapi süti sütő verseny  III. 12. 16 óra  Művelődési ház

Ünnepnap-tár 2016. február-március

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA
Taksony Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2016. FEBRUÁR 18-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 
18 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART!

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Taksony Fő út 89.

A közmeghallgatás fő témája:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A közmeghallgatás keretében lehetőség nyílik arra, 
hogy kérdéseket intézzenek, észrevételeket te-
gyenek egyéb, a települést érintő témákban a Pol-
gármester, illetve a képviselő-testület tagjai felé!

Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kreisz László Polgármester
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a Polgármesteri Hivatal hírei
Meghívó
a képviselő-testület február 23-i ülésére ______________________ 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az idei évi első rendes ülésére tisztelettel vár 
minden érdeklődő taksonyi lakost. 

Időpont: 2016. február 23., kedd 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

A nyilvános ülés tervezett főbb napirendi pontjai:
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

elfogadása
2. Sünivár Bölcsőde fenntartóváltása

3. Önkormányzati kezelésű utak állapotfelméré-
se, felújítási, karbantartási munkák ütemezé-
sének meghatározása

4. Önkormányzati ingatlanok állapotfelmérése, 
felújítási, karbantartási munkák ütemezésé-
nek meghatározása

5. 2016-2018 között tervezett önkormányzati 
beruházások megvalósíthatósága

6. Vertikál Zrt beszámolója
7. Taksonyi Sportegyesület beszámolója
     
           Kreisz László polgármester

Felhívás
Tüdőszűrés 2016. február 17–től március 2-ig _________________ 

A tüdőszűrés helye: 
Petőfi Sándor Művelődési Ház  

és Könyvtár 
2335 Taksony, Fő út 89.

A vizsgálat ideje naponta: 
hétfő, szerda : 12.00-18.00, 

kedd, csütörtök, péntek: 
7.30-13.30

FONTOS: SZEMÉLYI IGA-
ZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT 
VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN 
KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ  IGA-
ZOLÁST HOZZON MAGÁVAL !

2014. január elsejétől az alábbi-
ak szerint módosult a tüdőszűré-
sek rendje, finanszírozása, mely-
lyel kapcsolatban a lakosság részé-
re az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. A 18/1998. (IV.3.) NM 
rendelet a fertőző betegségek és a 
járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedé-
sekről című rendelet 2014. janu-

Ár 1-től – a javuló Tbc előfordu-
lási gyakoriság okán, országosan 
– már nem a lakosságra, hanem 
bizonyos rizikó csoportokra 
vonatkozik a kötelező, ingye-
nes szűrés, melyek a következők:

a) a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továb-
biakban: (Sztv.) 4. § (3) bekez-
dése szerinti hajléktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajlékta-
lanok nappali melegedőjének és 
éjjeli menedékhelyének dolgozói;

c) az utcai szo-
ciális munkát végzők;

d) a népkonyha for-
májában nyújtott étkezte-
tésben foglalkoztatottak;

e) a közérdekű önkéntes tevé-
kenységről szóló törvény alap-
ján tevékenykedő személyek, ha 
hetente legalább összesen 16 órát 
hajléktalanokkal foglalkoznak;

f)  a büntetés-végrehajtási 
intézetek fogvatartottakkal köz-
vetlenül foglalkoztató dolgozói;

g) a befogadó állomások és 
a közösségi szállások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák 
és őrzött szállások dolgozói;

i) az egészségügyi intézmé-
nyek patológiai és sürgősségi osz-
tályainak egészségügyi dolgozói;

j) az egészségügyi szolgál-
tatók mikrobiológiai laboratóri-
umainak egészségügyi dolgozói;

k) az egészségügyi intézmé-
nyek tüdőgyógyászati járó- és fekvő-
beteg-szakellátást végző szervezeti 
egységeinek egészségügyi dolgozói.

18 év fölött, az adott foglalatossá-
got betöltött személyeknek tehát jár 
az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló 
nélkül. Ugyanez a rendelet rendel-
kezik az ún „kontaktok” kötele-
ző szűréséről, ami a tüdőgondozó 
feladata, és a Tbc-s beteg közvet-
len környezetének szűrését jelenti. 
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a Polgármesteri Hivatal hírei
Ugyancsak a tüdőgondozó orvo-

sát kell megkeresni panasz esetén.

2) A 33/1998. (IV.24.) NM ren-
delet a munkaköri, szakmai, illet-
ve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és vélemé-
nyezéséről című rendelet szerint 
a mellkasröntgen vizsgálatot erre 
a célra igénylő lakosoknak 1.700 

Ft térítési díjat kell fizetniük, a 
szűrés helyszínén kapott, a török-
bálinti kórház számára szóló 
csekk befizetésével. A vizsgálat 
eredményéről legkésőbb 7 napon 
belül szakorvosi leletet adnak.

3) Az 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet a kötelező egészségbiz-
tosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgá-
latok igazolásáról című rendelet 
értelmében, életkorhoz kötötten, 
minden 40 év feletti személynek 
joga van évente egyszer tüdőszű-
rő vizsgálaton részt venni, beuta-
ló nélkül költségmentesen. Ehhez 
TAJ- kártyával kell rendelkezni. 

Felhívás
1% felajánlása taksonyi civil szervezeteknek, egyesületeknek _____ 

Kérjük ne feledkezzen meg adóbevallása készítésekor az 1+1% felajánlásokról!

A Közjóért Közhasznú Alapítvány (a Taksonyi KÉSZ csoport alapítványa) 18685152-1-13

Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 18713374-1-13

Szent Anna Alapítvány 18686517-1-13

Taksonyi Dunamenti Svábok Egyesülete 19185332-1-13

Taksonyi Óvoda Alapítvány 18689060-1-13

Tanulókért, Oktatásért a Holnapért Alapítvány 19183031-1-13

Taksony Bölcsőde Alapítvány 18699643-1-13

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 16788565-1-13

Taksony Sportegyesület 19628549-1-13

Taksonyi Ifjúságért Sport és Rekreáció Alapítvány 18679951-1-13

Taksony Faluszépítő Egyesület 18722475-1-13

Taksonyi Motorosok Közhasznú Egyesülete 18723407-1-13

Taksonyi Polgárőr Egyesület 18685561-1-13

Együtt Bálintkával Alapítvány 18719260-1-13

További részletek
 www.egyszazalek.lap.hu

www.egyhaziegyszazalek.lap.hu

Egyházak technikai számai:
0011 Magyar Katolikus Egyház

0066 Magyarországi Református    
Egyház

Amennyiben úgy dönt, hogy 
nem valamelyik egyházat sze-
retné a másik 1%-kal támo-
gatni, akkor az állam által 

meghatározott kiemelt 
költségvetési előirányza-
tot támogathatja, mely idén a

Nemzeti tehetség program
Technikai száma: 1823.
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a Polgármesteri Hivatal hírei
Tájékoztató
a megújult a személyazonosító igazolványról _________________

2016. január 1-jétől igényelhető 
a korszerű, biztonságos és sokolda-
lú személyazonosító igazolvány!

Legfontosabb tudniva-
lók az új típusú személy-
azonosító igazolványról:

Az új személyazonosít  ó igazol-
ványra való átállásra fokozatosan, 
felmenő rendszerben kerül sor, a 
polgárok jelenlegi személyazono-
sító igazolványuk érvényességének 
lejártára tekintettel vagy ettől füg-
getlenül előterjesztett kérelmére.

Az állandó személyazonosí-
tó igazolvány 2016. január 1-jétől 
elektronikus adathordozó egységet, 
tároló elemet (chip) tartalmaz. A 
tároló elem elektronikus formában 
tartalmazza valamennyi személyes 
adatot és okmányadatot, amely az 
állandó személyazonosító igazol-
ványon vizuálisan is megjelenik. 

A tároló elem ezen adatokon 
kívül az alábbi adatokat tartalmazza:

• a polgár ujjnyo-
matát, kivéve, ha 

•   a személyazonosí-
tó igazolvány kiállításakor a 
12. életévét még nem tölti be, 

•   az ujjnyomat rög-
zítését visszautasította, vagy 

•   ujjnyomat adá-
sára fizikailag képtelen;

• (az állampolgár kérelmé-
re) az elektronikus aláírás 
létrehozásához szüksé-
ges adatot és az állampol-
gár aláíró tanúsítványát,

• a polgár társadalombiz-
tosítási azonosító jelét,

• a polgár adóazonosító jelét, és

• a személyazonosító iga-
zolvány elektronikus 
egyedi azonosítóját.

Illeték
2016. január 1-jétől a személy-

azonosító igazolvány kiállítására 
irányuló kérelem illetékmentes.

Érvényesség
Az új személyazonosító 

okmány érvényességi időtar-
tama amennyiben a jogosult 

• a 12. életévét még nem töl-
tötte be, a kiállítás napjától számított 
3 év, de legfeljebb a 12. életév betöl-
tésének napjáig terjedő időtartam, 

• a 12. életévét betöltötte, de 
a 18. életévét még nem töltötte be, 
a kiállítás napjától számított 3 év,

• a 18. életévét betöltötte, a 
kiállítás napjától számított 6 év. 

 A 65. életévet betöltött 
jogosult kérheti, hogy a részére 
határidő nélküli érvényességi ide-
jű új személyazonosító okmány 
kerüljön kiállításra. A határidő 
nélküli érvényességi idejű igazol-
vány tároló elemet nem tartalmaz, 
így elektronikusan igénybe vehe-
tő szolgáltatásokhoz, elektronikus 
személyazonosításhoz, elektroni-
kus aláíráshoz nem alkalmazható. 
Természetesen ez csak egy lehető-
ség a 65. év feletti polgár számá-
ra, ha nem kíván élni vele, ő is a 
főszabályként 6 éves érvényességi 
idejű, tároló elemmel rendelkező új 
személyazonosító okmányt kapja.

Funkciói:
e-PASS (elektronikus úti 

okmány) funkció
Az úti okmány kártyafunkció 

komfortosabbá teszi a magyar 

állampolgárok európai utazása-
it, ugyanis az okmány minden 
olyan határátlépésnél felhasz-
nálható, ahol a schengeni, vagy 
más államközi egyezmények által 
szabályozott hozzáférési jogo-
sultsággal rendelkező rendsze-
rek, tehát pl. zsilipkapus belép-
tető rendszerek üzemelnek.

e-azonosítás funkció
2016-ban az e-azonosítási funk-

ció segítségével igénybe vehető 
szolgáltatások közül az alábbiak 
kerülnek lépcsőzetesen bevezetésre:

1. Okmányirodai és kor-
mányablak ügyfélszolgálato-
kon a tároló elem adatainak 
kiolvasása és megjelenítése

2. Ügyfélkapu regisztráció ott-
honról, személyes megjelenés nélkül 

3. Okmányirodai és kor-
mányablak ügyfélszolgálato-
kon a tároló elemen található 
adatok és az ahhoz hozzáférési 
jogosultsággal rendelkező szer-
vezetek ügyfél általi ellenőrzése

4. Egészségügyi szolgálta-
tás igénybevétele járó-, fek-
vőbeteg ellátó intézmény-
ben és háziorvosi szolgálatnál 

5. Sürgősségi egészség-
ügyi szolgáltatása igény-
bevétele (PIN kód nélkül)

6. Adóazonosító jel és kapcso-
lódó adatkör kiolvasása adóügyek 
intézése során az adóhatóság előtt

7. A tároló elemmel rendelke-
ző személyazonosító igazolvány 
érvényességének ellenőrzése.

(A cikk folytatása a következő 
oldalon)
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Tájékoztató
lóazonosítással kapcsolatos ellenőrzésről _____________________

A Pest Megyei Kormányhi-
vatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény-és Talajvédelmi Főosz-
tály Állategészségügyi Osztálya a 
Ráckevei Járási Hivatallal közö-
sen megkezdte a lóféle állato(ka)t 
tartók ellenőrzését. Az ellenőrzés 
kiterjed a regisztrációs kötelezett-
ség, a ló-azonosítási kötelezettség 
és az állategészségügyi kötele-
zettség meglétének vizsgálatára. 

A véletlenszerű kiválasztás 
következtében Taksony köz-
igazgatási területén lévő lófélét 
tartók kerültek kiválasztásra. 

Abban az esetben, ha van olyan 
lófélét tartó, aki még egyik jogsza-
bályi kötelezettségének sem tett 
eleget, szankciómentesen 2016. 
március 31. napjáig teheti meg.  
Eddig kell, hogy az eljárás meg-
indításra kerüljön (regisztrációs 
kötelezettség bejelentése, ló-azo-
nosítási kötelezettség megtétele, 
vérvizsgálat megkezdése, stb.).

Felhívjuk a figyelmet, a 119/2007 
(X.18.) a tartási helyekről, a tenyé-
szetek és az ezekkel kapcsolatos 
egyes adatok országos nyilván-
tartási rendszeréről szóló FVM 
rendeletben meghatározott lófé-
lék fogalmára, miszerint min-
den lóra, szamárra és öszvér-
re vonatkozik az ellenőrzés!

Az önkéntes bejelentéseket a 
Pest Megyei Ráckevei Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztály (2300 Rácke-
ve, Szent István tér 5., rackeve-keru-
let@nebih.gov.hu)  felé tehetik meg. 

Fenti határidőt követően felde-
rített, vagy bejelentett lótartó(k)
ra, a hatóságnak állattenyész-
tési és/vagy élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti bírságot kell kiszabni!

Az ellenőrzések jogszabályi 
háttere: a 1993. évi CXIV. az állat-
tenyésztésről szóló törvény, a 2008. 
évi XLVI. az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletről szóló tör-
vény, a 110/2013 (IV.9.) a lófélék 
egyedeinek azonosításáról szóló 
Korm.rendelet, a 119/2007 (X.18.) 
a tartási helyekről, a tenyészetek 
és az ezekkel kapcsolatos egyes 
adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló FVM rendelet, 
a 14/2008 (XII.20.) a lovas szolgál-
tató tevékenységről szóló ÖM ren-
delet, a 41/1997 (V.28.) az Állat-
egészségügyi Szabályzat kiadá-
sáról szóló FM rend., a 61/2002 
(VIII.1.) FVM rendelet, valamint 
a 7/2003 (II.4.) FVM rendelet.

További kérdéssel a Pest Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény-és Talajvé-
delmi Főosztály Állategészség-
ügyi Osztálya (1135 Budapest, 
Lehel utca 43-47., berzet@nebih.
gov.hu vagy a kullaa@nebih.gov.
hu címeken) és a Ráckevei Járá-
si Hivatal (2300 Ráckeve, Szent 
István tér 5., rackeve-kerulet@
nebih.gov.hu) felé fordulhatnak. 

e-aláírás funkció
Az új személyazonosító igazol-

ványhoz kapcsolódó elektroni-
kus aláírás lehetőséget nyújt arra, 
hogy az állampolgárok magánjogi 
vagy közigazgatási jogügyleteik-
ben elektronikusan tehessenek 
– teljes bizonyító erejű magán-
okiratnak megfelelő joghatás-
sal bíró – jognyilatkozatokat. 

Magyarországon néhány spe-
ciális jogügylet kivételével szin-
te bármilyen jogügyletben tehet 
elektronikus jognyilatkozatot 
elektronikus aláírással rendelke-
ző magánszemély. Kivételt képez-

nek a speciális formai elvárások-
hoz kötött jogügyletek, például az 
ingatlanfogalmi szerződések, bíró-
sági eljárások egyes típusai, a Ptk-
ban szabályozott családjogi, élettár-
si kapcsolati, valamint öröklésjogi 
jogviszonyok (pl. a végrendelet és a 
személyállapottal kapcsolatos nyi-
latkozatok, mint a házasságkötés).

 
2017. január 1-től minden 

elektronikus ügyintézést biztosító 
szervnek – államigazgatási szer-
veknek, helyi önkormányzatoknak, 
bíróságoknak, ügyészségeknek, 
közjegyzőknek, bírósági végrehaj-

tóknak, a hegyközségek kivételével 
a köztestületeknek, közüzemi szol-
gáltatóknak – kötelező biztosítania 
a legalább fokozott biztonságú és 
közigazgatási követelményeknek 
megfelelő elektronikus aláírás-
sal ellátott, illetve elektronikus 
bélyegzővel ellátott elektronikus 
dokumentumok feldolgozását.

(Forrás és további részlete-
sebb információ: http://www.
k e k k h . g o v . h u / E s z e m e l y i / )
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Tájékoztató
a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásáról  ______________ 

2015 novemberétől 2016 év 
végéig a zártkertek tulajdonosai 
egyszerűsített eljárásban ingyen 
kezdeményezhetik az ingatlan 
művelés alóli kivonását. 

A tulajdonos 2016. december 
31-ig kérheti az ingatlan-nyilván-
tartásban zártkertként nyilván-
tartott ingatlana művelési ágának 
művelés alól kivett területként 
történő átvezetését. Az eljárás 
tárgyánál fogva díjmentes, ezért 
az ingatlan-nyilvántartási hatóság 
részére igazgatási szolgáltatási díjat 
nem kell fizetni.

A jogszabályi határidőt köve-
tően ismét csak az általános sza-
bályok alapján történhet meg a 
művelés alóli kivonás, ami lénye-
gesen hosszadalmasabb és költsé-
gesebb eljárás, ezért minden zárt-
kerti tulajdonosnak javasolható, 
hogy a rendelkezésére álló több 
mint egy évben adja be a kérelmét 
a földhivatalba.

Ha az egyszerűsített eljárás kere-
tében a földhivatal kivonja a műve-
lés alól az ingatlant, akkor már nem 
tartozik a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló törvény 
hatálya alá, így lényegesen egysze-
rűbbé válik a zártkert értékesíté-
se, hasznosítása.

A tulajdonos egy formanyomtat-
vány - „A zártkerti művelés alól 
kivont területként történő feltün-
tetés iránti kérelem” - kitöltésével 
majd annak a körzeti földhivatal-

hoz történő benyújtásával kezde-
ményezheti a művelés alól történő 
kivonást. A kérelem formanyom-
tatványa a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán beszerezhető.

Ha több tulajdonosa van egy 
ingatlannak, akkor bármelyik elő-
terjesztheti a kérelmet, de az eljá-
rásban csatolni kell a többi tulaj-
donostárs hozzájáruló nyilatkoza-
tát. A nyilatkozatot legalább teljes 
bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni (vagyis két tanúval, vagy 
ügyvédi, közjegyzői ellenjegyzéssel 
kell ellátni).

Az eljárás lezárásaként a zárt-
kerti ingatlant művelés alól kivett 
területként kell nyilvántartani. A 
művelés alól kivett területek között 
a korábbi zártkert az alábbi műve-
lési ág megnevezésekkel szerepel-
het a tulajdoni lapon:

- ha nincs épület az ingatlanon: 
zárkerti művelés alól kivett terület,

- ha van épület az ingatlanon: 
zártkerti művelés alól kivett terü-
let, mellette feltüntetve a fennálló 
épület fő rendeltetésének jellegét 
(pl. gazdasági épület).

Ha az ingatlanon az ingatlan-
nyilvántartásban még nem sze-
replő épület is található, akkor a 
zártkerti ingatlanok művelés alóli 
kivonásának egyszerűsített eljárá-
sával egyidejűleg az épületfeltün-
tetési eljárást is le kell folytatni. Az 
épületfeltüntetéséhez szükséges 

földmérő által készített változási 
vázrajz mellett az épület 

használatbavételi (fennmaradá-
si) engedélyét vagy hatósági bizo-
nyítványát is be kell csatolni.

Az egyszerűsített eljárás – az 
ingatlan teljes területe helyett – 
azonban irányulhat a zártkert egy 
részére is. Ha csak az ingatlan egy 
részét kívánják kivonni a művelés 
alól, a kérelemben meg kell jelölni, 
hogy a zártkerti ingatlannak a meg-
osztása során kialakuló ingatlanok 
közül mely ingatlan művelési ága 
kerüljön a zárkerti művelés alól 
kivett területként feltüntetve, illet-
ve melyiken kell az épület rendelte-
tését is feltüntetni.

Kapcsolódó jogszabályok:
A 2015. évi XLIV. törvény egészí-

tette ki az ingatlan-nyilvántartás-
ról szóló 1997. évi CXLI. törvényt 
(Inytv.). A zártkerti ingatlanok 
művelés alóli kivonásának egysze-
rűsített lehetőségét az Inytv. 89/A. 
§-a tartalmazza [1997. évi CXLI. tv. 
89/A. §; 2015. évi XLIV. tv. 11. §].

A földművelésügyi miniszter az 
eljárás részletes szabályait az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról szó-
ló 109/1999. (XII. 29.) FVM rende-
letben rögzítette. A módosításokat 
a 67/2015. (X. 30.) FM rendelet tar-
talmazza.

Polgármesteri Hivatal 
Műszaki osztály

Tájékoztatás
háziorvos változásról - I. sz. körzet _________________________

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az I. sz. háziorvosi 
körzetben (Taksony, Fő út 38.) Dr. Elek Csaba háziro-
vos helyett Dr. Révész Mária Katalin háziorvos látja 
el a betegeket.  

Elérhetősége: 06/20/319- 4476. A rendelési idő 
változatlan. A doktornő bemutatkozását megújult 
honlapunkon (www.taksony.hu) és a Taksonyi Hírha-
rang februári számában olvashatják.
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az intézmények hírei
FEBRUÁR

9-én, kedden: 10.00 – 12.00: Moz-
gáskorlátozottak helyi szervezeté-
nek fogadóórája; 10-én, szerdán: 
9.00-11.00: VÁSÁR; 15-én, hét-
főn: 9.30-11.30: Látásvizsgálat; 
16.30: a BTDSE közgyűlése; 18.00: 
Társadalmi Kapcsolatokért Fele-
lős Bizottság ülése;  16-án, ked-
den: 18.00: Pénzügyi-, Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülése; 17-én, szerdán: 
12.00 – 18.00: TÜDŐSZŰRÉS 
ELSŐ NAPJA; 18.00: Szociá-
lis és Népjóléti Bizottság ülése; 

18-án, csütörtökön: 7.30-
13.30: TÜDŐSZŰRÉS;  18.00: 
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S ; 
19-én, pénteken: 7.30-13.30: 
TÜDŐSZŰRÉS;  9.00 – 11.00: 
vásár.

Minden hétfőn
17-20.30: a Taksonyi Dunamenti 
Fiatal Svábok Táncegyesületének 
próbái

Minden kedden
13.00–18.00 : Nyugdíjas klub;

Minden szerdán
17.00: Sakk-klub;
19.30: a Taksonyi Felnőtt néptáncs-
csoport próbája; 

8.00-12.00: Krausz Antal falugaz-
dász fogadóórája;

Minden csütörtökön
15.30-20.30: a Taksonyi Duna-
menti Fiatal Svábok Egyesületének 
próbái
18.30: a taksonyi kórusok próbája;

Minden pénteken
15–20: Mozgással az egészségért 
klubfoglalkozás;

  Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (február 8-tól)

  Sünivár Bölcsőde

A Sünivár Bölcsőde felvételt hirdet!

Sok szeretettel várjuk mindazon családok jelentkezé-
sét, akik szeretnék elhelyezni gyermeküket egy csalá- 
dias hangulatú bölcsődében. Férőhelyek még korláto-
zott számban.

Amit nyújtunk:
• családias, élményekben gazdag környezet,
• egész- és félnapos bérlet lehetősége,
• napi négyszeri étkezés biztosítása,
• kis létszámú csoport, egyéni bánásmód,

• énekkel, mondókával egybekötött játékos testmoz-
gás,

• kézügyességet fejlesztő finommotorikus tevékeny-
ségek,

• időjárástól függően játék a szabad levegőn, kör-
nyezettel való ismerkedés

További információk:
Személyesen: 2335 Taksony, Fő u. 83., 9–11 óráig,
telefonon a 06 24/478 055 számon, vagy
e-mailben a bolcsode@taksony.hu címen.

Minden szerdán
8–12 óráig 

Krausz Antal falugazdász
 fogadóórája. 

Taksony Nagyközség Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálata pályázatot hirdet területi védőnő munka-
kör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony határozott idejű, 
1,5 évre szól és teljes munkaidős. 

A munkavégzés helye: Taksony, Szent Anna tér 1. 
Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői diploma,  

védőnői munkakörben szerzett, legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),   cselekvőképesség, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 90 nap-
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai 
végzettséget igazoló okirat másolata, a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.

Álláshirdetés - területi védőnő
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Álláshirdetések

Aludoboz visszaváltási lehetőség Dunaharasztiban!

Üres aludobozát továbbra is visszavesszük 
a CentralDrinks Italdiszkontban.  Cím: Dunaharaszti, Fő út. 266. 
Ne dobja el! Hozza vissza és védjük együtt a környezetet! 

HIRDETÉS

Taksonyi szerszámgépgyárunkba keresünk:
4 fő villanyszerelő azonnali kezdéssel
2 fő PLC programozó

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajzzal

személyesen: Taksony, Rózsa utca 14.
E-mailben: apostol@nct.hu címen.

Bővebb info: www.nct.hu, 
www.facebook.com/nctforum

Budapesti telephelyre keresünk (XIV., Fogarasi út)

10 fő villamosmérnök azonnali kezdéssel:
3 fő CNC gépek elektromos szervizelése
2 fő CNC vezérlők bemérése, összeszerelése
3 fő szinkron és aszinkron hajtásfejlesztő

Vidéki kollégáknak szálláslehetőség az NCT 
munkásszállóján.

NCT Ipari Elektronikai Kft.   
ÁLLÁSHIRDETÉS

 Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a legjelentősebb vállal-
kozások közé tartozunk. Hét országban rendelkezünk gyártó üzemmel és több, mint negyven országban 
értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek gyártása és 
forgalmazása az építőipar számára. 

Csapatunk bővítésére az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat Bugyi községben működő üze-
münkbe:

:  gépek kiszolgálása és kezelése, a hibás termékek elkülönítése, fém/műanyag  
      termékek összeszerelése, kötegelés, csomagolás, horganyzott fém termékek  
      minőségi korrekciója, munkaidő: 8 óra 3 műszakban

:     anyagmozgatás a raktárban, az áruk ki- és betárolása, emelőgépnapló vezetése  
      kamionok rakodása 

 A következő helyiségekből céges busz hozza munkába dolgozóinkat: Taksony, Dunaharaszti, Alsóné-
medi, Délegyháza, Dunavarsány, Felsővány, Alsóvány, Ürbő, Kiskunlacháza, Apaj, Újhartyán, Inárcs, Ka-

kucs, Ócsa, Felsőbabád, Alsóbabád, Hernád, Dabas. Buszjáratot tervezünk Dömsödről is.

A pályázati anyagokat (magyar és német nyelvű önéletrajz, bizonyítványmásolatok) az alábbi e-mail címre 
várjuk: oneletrajz@obo.hu, vagy OBO Bettermann Hungary Kft., Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, Alsóráda 2.

OBO Bettermann Hungary Kft.   
ÁLLÁSHIRDETÉS
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hasznos információk

A Hírlevél Taksony Nagyközség Önkormányzatának minden páratlan héten, pénteken megjelenő információs összeállítása, amelyben a hivatal és intézményei 
mellett közre adjuk a civil szervezetek és egyesületek kulturális- és sportprogramjait, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó rendezvények rövid leírását. 

Lapzárta: a megjelenés előtti napon, minden csütörtök 10 óra. 
Megrendelés: elektronikus formában a hirlevel@taksony.hu címen ingyenesen, előfizethető nyomtatott formában az önkormányzat ügyfélszolgálatán. 

Fél évre 600 Ft, egy évre 1200 Ft. A nyomtatott verziót a postaládában helyezzük el.  
A Hírlevél elérhető a www.taksony.hu honlapon, olvasható a Hivatal hirdetőtábláján, valamint a megjelent számok megtekinthetőek 

a művelődési ház könyvtárában is.

Háziorvosok: I. számú orvosi rendelő: Taksony, Fő út 38., 
dr. Révész Mária Katalin háziorvos, tel.: 24/477 162; mobil: 06/20/319- 4476 
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: hétfő, csütörtök: 8–12-ig, kedd, szerda, péntek: 14–18-ig.

Orvosi ügyelet: Dunaharaszti, Damjanich u. 34., 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

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 2335 Taksony, Szent Anna tér 1., tel/fax: 24/520 753,
és Gyermekjóléti Szolgálat: e-mail: gyermekjoleti@taksony.hu, csaladsegito@taksony.hu

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

Állatorvos: 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

Áramszolgáltató: ELMŰ Nyrt. Ügyfélszolgálati Iroda, 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep / 12015/29/B 
Lordok Háza Ügyfélszolgálat: 40/383 838, 40/383 940, kedd: 8–12-ig,  
csütörtök: 14–18-ig. 
Online ügyfélszolgálat: https://ker.elmu.hu; www.elmu.hu.

Közvilágítás-hibabejelentés: EUROVILL Kft. Ügyfélszolgálat és hibabejelentés: 40/980 030 (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

Szennyvízszolgáltató: DPMV Zrt. Ügyfélszolgálat és hibabejelentés: 24/483 116 (0–24-ig hívható)

Gázszolgáltató: MAGÁZ Kft. Ügyfélszolgálat és hibabejelentés: Tel.: 28/545 515, 28/545 516, 
e-mail: ugyfelszolgalat@elmib.hu, www.magaz.hu

 E.ON. 2340 Kiskunlacháza, József A. u. 34. Hétfő: 8–12-ig, szerda: 14–18-ig. 
Tel.: 06 40 220 022 (H–P.: 7.30–20-ig), mobil: 06 20/30/70 459 9722

Kommunális hulladék-  Kunépszolg Kft., 2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165., tel.: 06-20-369-6440,
(szemét)szállítás: e-mail: sandorgyorgy@kunepszolg.hu. 

Szerződés, számlázás: Vertikál Zrt., 8154 Polgárdi, Bocskai u.39.,  
Tel: 06-22-576-070; 06-22-576-071; 06-30-520-2514,  
e-mail: kommunalis@vertikalrt.hu  
A Taksonyi Polgármesteri Hivatalban:  
Mahboubi Leila, Tel.: 24/520 780, Mail: onkormanyzat@taksony.hu


