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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A szavazás napja:

2019. MÁJUS 26.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára
– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát.
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn
feltüntetett szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen áljelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon
a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

ISTEN ÉLTESSE ICA NÉNI!
Maróti Mihályné, Ica néni 2019. február 28-án töltötte be 90. életévét.
Ezen jeles napon Nagy Attila Gyula Üllés nagyközség polgármestere köszöntötte az ünnepeltet, és átadta a Miniszterelnök Úr köszöntő okiratát is.
Kívánunk még Ica néninek további jó egészséget!

TESTÜLETI
ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület március 19-én munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
– az egészségügyi alapellátás helyzetéről készült beszámolók elfogadásáról,
(melynek keretében áttekintették az I.
és II. számú háziorvosi körzet, a fogorvosi körzet, a védőnői körzet és a központi orvosi ügyelet munkájáról készült
anyagokat),
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019.
évi közbeszerzési tervének elfogadásáról,
– a temető rekonstrukció és meglévő belterületi kerékpárút szakasz felújítása
tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat és a
Szegedi Tankerületi Központ között létrejött Vagyonkezelési szerződés 1. sz.
módosításáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgáltatás I-III. számú
tanyagondnoki körzetek Szakmai Programjának módosításáról,
– a Déryné Kulturális Központ 2019. évi
szolgáltatási terve és 2019. évi munkaterve elfogadásáról,
– vérminták levételére és szállítására vonatkozó feladatok ellátására Megállapodás kötéséről,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Használati és Szolgáltatási Szabályzatának
módosításáról.
A képviselők módosították a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016.
(IV.13.)önkormányzati rendeletet.
A képviselők zárt ülés keretében 2 db lakáscélú támogatás odaítéléséről döntöttek
– összesen 2.200.000 Ft összegben.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletijegyzokonyvek/2019-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles.hu/
kepviselotestulet/kepviselotestuletiulesek-anyaga-eloterjesztesek/2019-ev
link alatt olvashatják.
.
Juhász Attila
alpolgármester
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EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI
TILALOM
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya értesítése alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csengele, Pusztaszer,
Baks, Kistelek, Balástya, Ópusztaszer, Forráskút, Üllés, Zsombó,
Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Öttömös, Mórahalom,
Ásotthalom települések közigazgatási területére
2019. március 30. napjától – 2019. április 20. napjával bezárólag
ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelésére került sor.
Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alább leírtakat
hiánytalan be kell tartani:
– az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát
elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok
más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha az állatok
onnan nem szökhetnek ki,
– kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
– a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni,
– érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a
fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő
ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a korlátozás alól,
– a felsorolt területeken tilos továbbá a legeltetés,
– az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható,
– az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés
alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
Az ebzárlat elrendeléséről és a legeltetési tilalomról bővebb információt a www.ulles.hu honlap Kezdőlapján olvashatnak.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

BÖLCSŐDEI,
ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde (óvoda
és bölcsőde) nyári nyitvatartási rendjét, heti és éves nyitvatartási
idejét – az intézményvezető javaslatának megfelelően - az alábbiak
szerint hagyta jóvá:
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2019. 07.22 – 2019. 08.09-ig takarítási és karbantartási munkálatok miatt zárva tart.
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde heti nyitvatartási ideje: Az intézmény heti 5 napon tart nyitva. A napi nyitva tartás: 6.30-17.30-ig
hétfőtől-péntekig
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde éves nyitvatartási ideje: Az óvodai
és bölcsődei nevelési év: 2019.09.01-2020.08.31-ig tart.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2019. április 23-án (kedden)
15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság 2018. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
3.) Tájékoztató a polgármester és a jegyző 2018. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
4.) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
5.) Üllés nagyközség forgalmi rendjének felülvizsgálata
6.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2019. április 1-jén, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

FALUGAZDÁSZ HÍREK
• TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS 2019.- április első hetében már
kérhető időpont az idei támogatás benyújtásához. A támogatás
beadása várhatóan 2019. április 8-val indul. Termeléshez kötött
támogatások továbbra is igényelhetők növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatokban az előírt minimum követelmények
teljesítése esetén.
• Támogatás igénylésekor szükséges az őstermelői igazolvány,
mvh jelszó és regisztrációs szám
• Bővebb információ és időpont kérhető ügyfélfogadási időben:
• Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd
8-16h-ig
csütörtök
8-16h-ig
Halász Zsolt
30/337-2535

Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
ÁPRILIS
Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján. Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
április 6-7.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
április 13-14.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
április 19-22.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
április 27-28.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
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1%

KONYHAI HÍREK

A 2018. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 6.30 -15 óra

– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószám: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
Adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
Adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

2019. ÁPRILISI térítési díj befizetésének időpontja:
április 1-10-ig
7-14 óra között.
Pótbefizetés: április 25-én, csütörtökön
7-14 óra között.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.

MÁSODIK 1 %
Ha a 2018. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett
technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok:
2019. április 1. HÉTFŐ, április 15. HÉTFŐ, április 29. HÉTFŐ
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik. Amenynyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg, úgy a
hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont: 2019. április 8. HÉTFŐ
A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2019.02.23.-án a zákányszéki sportcsarnokba kaptunk meghívást az
idősek kistérségi farsangjára, melyet a Homokháti Szociális Központ
rendezett meg. Az asztalokon farsangi díszek és finomságok voltak,
a Homokháti Kistérségben élő nyugdíjasok között találkozhattak
ismerősökkel is. A környékbeli településekről érkező nyugdíjasok
komédiát, táncot adtak elő, melyek nagyon szórakoztatóak voltak.
Ezután élő zenére táncoltak az idősek és a kísérő gondozók egyaránt.
A hagyományos farsangi fánkot is megsütöttük az intézményben,
mindenki nagy örömére.
Nőnap alkalmából a nappali ellátásban résztvevőknek egy kis süteménnyel, és egy szál fréziával kedveskedtünk.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

www.ulles.hu

SAMY MAGIC SHOW ÜLLÉSEN
Február 15-én Gyermek Farsangoló volt a Déryné Kulturális Központ
nagytermében. Közel 90 kisgyermek várta az egri származású bűvészt, aki Szegedről érkezett „kollégáival”. Törpe uszkárok vették
birtokukba a kulturális központ öltözőjét, engedelmesen várták a
fellépésüket. Közben ovisok és a Fontos Sándor Általános Iskola alsósai elfoglalták a helyeiket és csillogó tekintettel várták a műsort.
A show egy formabontó mutatvánnyal kezdődött, szó szerint izzott a
levegő, amikor kinyitották a varázsdobozt és fellobbant a láng, majd
a következő pillanatban egy kutyus aranyos pofiját láthattuk. A gyerekek szájtátva figyelték, ahogy a szemük láttára változott át a doboz
tartalma.
Szemerey László, a bűvész több gyermeket is bevont az interaktív
műsorába, együtt varázsoltak mintás és szivárványszínű kendőt,
de a kifogyhatatlan kancsó is szerepet kapott. A pedagógusok sem
maradhattak ki a műsorból, jutalmuk egy-egy „százmilliós” bankjegy
volt, amit a mágus által ellátott önarckép díszített.

VERSENYNAPTÁR
2018/2019. TAVASZ
Megye II. Felnőtt
2019.03.09.
Desz-Üllés
2019.03.16.
Üllés-Kiszombor
2019.03.24.
Csanytelek-Üllés
2019.03.30.
Üllés-Mórahalom
2019.04.06.
Tömörkény-Üllés
2019.04.13.
Üllés-Szt. Mihály
2019.04.20.
Üllés-Balástya
2019.04.27.
Apátfalva-Üllés
2019.05.04.
Üllés-Baks
2019.05.12.
SZVSE.-II-Üllés
2019.05.18.
Üllés-Móraváros
2019.05.26.
Földeák-Üllés
2019.06.01.
Üllés-Nagymágocs
2019.06.08.
Mindszent-Üllés

14.30h Deszk
15.00h Üllés
15.00h Csanytelek
15.00h Üllés
16.30h Tömörkény
16.30h Üllés
17.00h Üllés
17.00h Makó
17.00h Üllés
13.00h Szeged
17.00h Üllés
17.00h Földeák
17.00h Üllés
17.00h Mindszent

Megye II. U19.
2019.03.16.
2019.03.24.
2019.03.30.
2019.04.06.
2019.04.13.
2019.04.20.
2019.04.27.
2019.05.04.
2019.05.11.
2019.05.18.
2019.06.01.
2019.06.08.

13.00h Üllés
13.00h Csanytelek
13.00h Üllés
14.30h Tömörkény
14.30h Üllés
15.00h Üllés
15.00h Makó
15.00h Üllés
15.00h Csengele
15.00h Üllés
15.00h Üllés
15.00h Szőreg

Üllés-Székkutas
Csanytelek-Üllés
Üllés-Mórahalom
Tömörkény-Üllés
Üllés-Szt. Mihály
Üllés-Balástya
Apátfalva-Üllés
Üllés-Röszke
Csengele-Üllés
Üllés-Móraváros
Üllés-Nagymágocs
Szőreg-Üllés.

Megye II. U.14.
2019.03.22.
Ásotthalom-Üllés
2019.03.29.
Üllés-Zsombó
2019.04.05.
Móraváros-Üllés
2019.04.12.
Üllés-Röszke
2019.04.19.
Üllés-Mórahalom
2019.04.26.
Dorozsma-Üllés
2019.05.03.
Üllés-Balástya
2019.04.10.
Ruzsa-Üllés
2019.05.17.
Üllés-Makó

15.00h Ásotthalom
15.00h Üllés
16.00h Szeged
16.00h Üllés
16.00h Üllés
16.00h Dorozsma
16.30h Üllés
16.30h Ruzsa
17.00h Üllés

Várunk minden sport szerető nézőt a mérkőzésekre.
HAJRÁ ÜLLÉS!

KÖSZÖNET
Czimberné Szabó Anita zákányszéki
lakosnak köszönjük a szép szobafenyőt, amit felajánlásként kaptunk
tőle.
A virág jelenleg a polgármesteri hivatal házasságkötő termét díszíti.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉV
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
a) Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a
2019/2020-as nevelési évben
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.
Felvehető:
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik a 2019. augusztus 31-e után
töltik be a 2,5 életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti
időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Előfelvételivel felvehető az a gyermek, aki a nevelési év időtartama
alatt betölti a 2,5 életévet és felvétele munkahely, vagy családi okok
miatt indokolt.
(Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy
gyámsága alatt álló, az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
(3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.)
b) Az óvodai beiratkozás időpontja: 2019. április 25-26-án 8-16
óráig
Helye: Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
c) A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
d) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint:

„1) Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról,
illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket
vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt
szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.”
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
e) Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult
óvoda, és annak elérhetősége:
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
címe: 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
vezető: Marótiné Hunyadvári Zita
telefonszám: 06-30-506-3466
e-mail cím: csigabiga@ulles.hu
A Csigabiga Óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél az intézmény Alapító Okiratában
foglaltak az irányadóak.
f) Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda
és elérhetősége: g) A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:
a település teljes közigazgatási területe
h) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapja: 2019. május 15.
i) A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2019 ÁPRILISI számának lapzártája:
április 16-án, kedden lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb KEDDEN 12 ÓRÁIG – lehet. Az újság pontos
időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!
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KÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRÓL
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala az illetékességi területén működő iskolák számára a következő
időpontokra tűzte ki a beiratkozás időpontját:
2019. április 11. (csütörtök)
8.00 – 19.00 óra és
2019. április 12. (péntek)
8.00-18.00 óra között.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (6)
bekezdése alapján az általános iskola köteles
felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
A szülőt a szabad intézményválasztás joga
az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, amelynek értelmében a szülő
szabadon megválaszthatja azt a nevelésioktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelel.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,

EGYHÁZI HÍREK
Áprilisi programok:
április 5-7. Nagyböjti lelkigyakorlat
Pálfai Zoltán makói
plébánossal
(péntek 18.00 óra,
szombat 18.00 óra,
vasárnap 9.00 óra)
április 14. Virágvasárnap (9.00 óra)
április 18. Nagycsütörtök,
az Utolsó vacsora
emlékmiséje (17.00 óra)
április 19. Nagypéntek (17.00 óra, előtte
16.15 órától keresztút)
április 20. Nagyszombati virrasztó
szentmise körmenettel
(19.00 óra)
április 27. Bérmálás (szombat 17.00 óra)
Májusi programok
május 12. Elsőáldozás (9.00 óra)
május 18. Családi Nap (9.00 óra)
Júniusi programok
június 16. Búcsú Dr. Janes Zoltán zákányszéki plébánossal (10.00 óra)
Kopasz István
plébános

– az iskolába lépéhez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében
végzett iskolaérettségi szakvélemény,
– sajátos nevelési igényű gyermek
esetében szakértői bizottság
szakértői véleménye.
– a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványa,
– nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának
gyakorlásáról,
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező nem magyar állampolgárok
Magyarországon történő beiskolázásához
szükséges dokumentumok: regisztrációs
igazolás vagy tartózkodási kártya, vagy
állandó tartózkodási kártya,
– nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett
hit- és erkölcstan oktatást, vagy állami
erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.
(a beiratkozásról bővebb információt a www.
ulles.hu honlap Kezdőlapján olvashatnak.)
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÉLETMÓD KLUB
HÍREI
Életmód klub április 18-án (csütörtökön)
17.00 kezdettel lesz a Napos piac épületében!
Téma: Kézműves foglalkozás (Hajdúné Julika)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Füredi Andrea klubvezető

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET HÍREI
Mozgáskorlátozott egyesületi összejövetel
áprilisban a megszokott második pénteken
15.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a
Déryné Kulturális Központban!
Szeretettel várunk minden régi és új tagunkat!
Füredi Andrea csoport titkár

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
------------------------------------------------------Eladók az Üllés 0112/31 hrsz-ú 1176
m2 (1/1 tulajdoni illetőségű) és az Üllés
0106/6 hrsz-ú kivett tanya, szántó, legelő
megjelölésű 3597 m2 (24/144 tulajdoni
illetőségű) ingatlanok.
Érdeklődni: +36 70/331-6104
-----------------------------------------------------Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti
közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.
-----------------------------------------------------Üllési vegyes építésű, 100 m2-es ingatlant, 1500 m2-e rendezett kerttel, helyi
kisebb kertesre cserélném.
Érdeklődni: 06 62 282-145, vagy
+36 30 714-1240
-----------------------------------------------------Üllés Petőfi dűlő 132. szám alatti 3 szobás, fürdőszobás ház 3750 m2 bekerített
telekkel, központi fűtéssel, vezetékes vízzel, sok melléképülettel, pincével, éjszakai árammal, főút mellett eladó.
+36 30 583-9337
-----------------------------------------------------Erkel Ferenc utca 69. szám alatti közművesített telek fúrt kúttal, kis faházzal
eladó.
Érdeklődni: +36 20/667-6472 telefonszámon
-----------------------------------------------------Üllési felújításra szoruló tanya 2 kathold
szántófölddel és 3 kathold legelővel eladó
+36 70/554-5362
-----------------------------------------------------Zöldségkertészetbe női munkavállalót
egész éves foglalkoztatással, szerződéses munkaviszonnyal keresünk!
Péter Mihály +36 30 370-6230

Fábián Károly
géplakatos
egyéni vállalkozó
Mobil: +36 30 726 5805
Vállalom:
korlátok, kerítések,
mobil garázsok, acél
szerkezetek összeállítását,
mezőgazdasági gépek
javítását, hegesztését,
épületlakatosi, karbantartási
munkákat, valamint egyéb
lakatos munkák elvégzését
pontos és gyors kivitelezéssel.
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FONÓS BÁL
Már lassan 20 éve, hogy a farsangi időszakban megszervezzük
bálunkat. Kezdetben csak a fonósok és családtagjaik jártak rendezvényünkre, de néhány éve már bővült a résztvevők köre, és sokan
megismerték báljaink semmihez sem hasonlítható légkörét.
Idén március 2-án, a farsang farkán rendeztük meg a Fonós Farsangi Bált. Az esemény – meghirdetett programjához híven – valóban báli hangulatot teremtett. Eltértünk eddigi szokásunktól, és most
a változatosság kedvéért tényleg nyitótánccal indítottuk bálunkat. A
táncegyüttes ifjú és örök ifjú táncosai a Grease című film egy betétdalára fergeteges táncprodukciót adtak elő, amivel már rögtön meg
is adták az alaphangulatot. Ezt követte a vacsora, a Bali 23 étterem
jóvoltából, ahol az asztalokon a levestől a különböző sültekig mindenki megtalálhatta a számára legízletesebb falatokat. Ezután már
a táncé volt a főszerep, egészen hajnalig. A zenéről két zenekar is
gondoskodott, hogy minden stílus szerelmese megtalálja a neki tetsző muzsikát: a party zenét a méltán híres Zsomboys zenekar biztosította, a népzenét pedig a Rézhúros banda játszotta. Köszönjük a
lelkes és nagyszámú vendégseregnek, hogy megtisztelték bálunkat
részvételükkel, és jövőre is várjuk őket sok szeretettel.
Az est izgalmát fokozta a tombolasorsolás is, amelyre nagyon
sok felajánlást kaptunk.
Hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük a 40 ezer forintos utazási utalványt felajánló Rádóczi Lajosnak, Ambrus Erzsébetnek, Sinkó Imrének, Csonka Erikának, valamint Maróti Zoltánnak. Emellett
a Fonó a következőknek szeretné még megköszönni a támogatást
és a segítséget: Bálintné Kersch Anita, Barna Dániel és családja,
Borbély József, Casablanca 2000 Szeged Bt., Csányi Zoltánné, Czakóné Dudás Mónika, Czékus-Deme Zita, Deméné Gyuris Margit, Du-

NĞgyógyászati rákszĬrés
ULTRAHANG vizsgálattal

2019. április 16-án
kedden 8 órától
A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi
Költsége: 4000 Ft
Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet és hurok levételt,
felhelyezést, gyógyszerfelírást is végez és bármilyen nĞgyógyászati
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Akinek az elĞzĞ rákszĬrésen
elváltozást találtak, annak egy kontroll vizsgálat javasolt!

IdĞpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen vagy
telefonon a VédĞnĞi Szolgálatnál a 30 / 506 2683
telefonszámon munkanapokon 8 – 10-ig.

Kiss Ilona védĞnĞ
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dás Lászlóné, Erdélyi Sándor és Erdélyiné Dudás Anita, Fábiánné Dr.
Kiss Ilona, Farkas Milán és családja, Farkas Zoltánné, Füredi Andrea,
Gyöngyösiné Simon Mariann, Gyuris Imre, Hódi Zoltán és családja,
Ifj. Szabó Ferenc és családja, Juhász Ágota, Juhász Attila és családja, Juhász Róbert és családja, Kulcsárné Benyó Zsanett, MAR-MON
Bt –CBA, Nagy Edit és családja, Nagy László, Ótott Zsolt és Ótottné
Vörös Zsuzsanna, Tóth Horgosi László és családja-Pék Laci, Péter
Mihály és családja, Pitypang Virág és ajándéksziget, Sáriné Módra
Mária, Simon Zsolt, Stabil Sped Kft, Szekeres Katalin és családja,
Tandari Éva, Tóth Ágnes, Tóthné Bóka Gizella, Tóthné Ördögh Anita,
Varga Ramóna, VÉSZ Egyesület, Zádori Antalné és Zádori Antal, Zádori Zsuzsanna
A Fonó nevében Ótott Zsolt

www.ulles.hu

MINDENKI FIGYELMÉBE!
Minden pénzintézeti ügyfél kötelező átvilágításon esik át.
Törvény írja elő, hogy 2019. június 26-ig minden ügyfélnek ismételt átvilágításon kell átesnie a saját pénzintézeténél. Ha ezt valaki
elmulasztja, a kitűzött határidő után a számláját zárolják, azon keresztül semmilyen tranzakciót nem bonyolíthat le.
Természetes személyek esetén első sorban a személyi adatok valódiságának, naprakészségének a megállapítása a cél, vagyis az, hogy a
pénzintézet nyilvántartásában szereplő adatok megyeznek-e az érvényes személyi okmányokban szereplő adatokkal.
Cégek és más szervezetek esetében a szervezet adatain kívül ellenőrizni kell – többek között -a képviseletre jogosultak személyi adatait is és
meg kell állapítani a tényleges tulajdonosok személyét.
Az átvilágításra mindenkit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
kötelez. Célja, hogy az állam beazonosíthassa azt, aki pénzügyi tranzakciót hajt végre.
Amennyiben az adategyeztetésre nem került sor, akkor a kitűzött határidőn túl az ügyfél bankszámláját zárolják, azon tranzakciókat nem
bonyolíthat: nem veheti fel a nyugdíját, fizetését, nem utalhat pénzt üzleti partnereinek, nem fizethet bankkártyával- viszont hiteltörlesztését
továbbra is levonja az illetékes bank. Ez az állapot addig tart, amíg az ügyfél saját pénzintézeténél nem azonosítja magát.
A 3A Takarékszövetkezet – saját kockázatalapú döntése értelmében – lehetőséget biztosít bizonyos ügyfelek csoportjának arra, hogy a
szükséges azonosító dokumentumokat postai úton juttassák el a takarékszövetkezethez; erről az érintetteknek külön írásos értesítést küld.
Azonban – ha a beküldött okmányok alapján adateltérés mutatkozik, az érintetteknek személyesen kell felkeresniük számlavzetőjüket.
Ezért hívom fel a figyelmet a legbiztonságosabb adatközlési módra, a személyes nyilatkozattételre, melyet mindenki a saját pénzintézeténél
tehet meg- mondja Jász Péter, a 3A Takarékszövetkezet értékesítési ügyvezetője, aki szerint - a későbbi kellemetlenségek elkerülése miatt minden esetben érdemes meggyőződni a pénzintézetnél tárolt személyes adatok helyességéről.
A hitelintézeteknél történő nyilatkozattétel a fénymásolatok elkészítésével együtt maximum 10-15 percig tart, ugyanakkor számolni kell a
hosszú sorban állással és a várakozással annak ellenére is, hogy például a 3A Takarékszövetkezet előzetes időpont egyeztetéssel kívánja
gördülékenyebbé tenni a sokakat érintő ügyintézést.
A személyes ügyintézéskor a lakossági bankszámlákra vonatkozó adategyeztetéshez, nyilatkozat-tételhez csak a személyi okmányokat,
vagyis a személyazonosító igazolványt és a lakcímkártyát kell bemutatni, céges számlák esetén a cégiratokra és a hiteles cégkivonatra is
szükség van.
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FARSANG
Az idei tanévben február 22-én rendeztük meg hagyományos farsangi karneválunkat. 14 órakor a színpadon kezdetét vette a jelmezes
felvonulás. Az alsó és felső tagozatosok is csoportos produkciókkal
készültek. Az első osztályos legók bemutatkozása után a másodikos
kutyuskák kutyatánca következett. A harmadikosok segítségével egy
farm állatvilágát és gazdasszonyát ismerhettük meg. A 4. osztályosok műsora szerint „régebben más volt, mint most”. Az ötödikesek
szerepcserés előadásukkal szinte mindenkinek a bőrébe belebújtak.
A 6. a-sok táncától szinte sokk6-ás alá kerültünk. A földönkívüliek különösen a 6. b osztályra voltak nagy hatással. A hetedikesek
Oroszországba repítettek bennünket, a nyolcadikos Zűrös banda táncától pedig teljesen elvarázsolódtunk. A zsűri döntése alapján minden osztály egy fényképes oklevéllel gazdagodott, a jelmezesek a
fáradalmakat pedig egy-egy szelet finom csokitortával enyhíthették.
A jelmezek bemutatása után, amíg a zsűri meghozta döntését,
az idei Alapítványi est műsorszámait tekinthették meg az érdeklődők
felvételről. Ezt követte a tombolahúzás, ahol rengeteg ajándék és a
fődíj, egy torta is gazdára talált.
A Diáktanács javaslatára hagyományteremtő szándékkal a következő vándordíjakat alapítottuk: Alsó-felső tagozaton külön „A legjobb átlagot elérő”, illetve fél év alatt „A legtöbbet javító osztály”. Az
első díjkiosztásra ezen a rendezvényen került sor. Köszönjük szépen
Nagy Attila Gyula Polgármester Úrnak, hogy két vándorserleget biztosított számunkra. A másik kettőt a DÖK vásárolta az alsó tagozatos
osztályok számára. Országh Orsolya doktornőnek pedig az anyagi
támogatásért mondunk köszönetet.
Az első díjazottak:
Legjobb átlagot elért osztályok: 1. osztály, 6.b osztály
Legtöbbet javító osztály: 4. osztály
Az igazán népes zsűri: Sárközi Emília, Nagy Attila Gyula, Juhász
Attila, Dr. Csonka Erika, Dr. Országh Orsolya, Dr. Vezendi Tamás, Vass
Amarilla, Meszesné Volkovics Szilvia, Maróti Levente az osztályoknak a következő címeket adta:
1. o: A legjátékosabbak
2. o: A legvidámabbak
3. o: A legtermészetközelibbek
4. o: A legvagányabbak
5. o: A leghumorosabbak
6. a: A legsokkolóbbak
6. b: A legmisztikusabbak
7. o: A legharciasabbak
8. o: A legkreatívabbak
A bulit egy igazi télűző forró hangulatú disco zárta, ahol a lemezlovasok minden igényt kielégítő zenét szolgáltattak.
Szeretnénk megköszönni a szülők és pedagógusok segítségét a
jelmezek és produkciók létrehozásában, a zsűri munkáját, a Szülői
Szervezet torta felajánlását és a Déryné Kulturális Központ dolgozóinak segítségét a rendezvény lebonyolításában.
Alsós és felsős Diákönkormányzat
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
KALANDOZÁS „KUTYA-ORSZÁGBA”
2019.február 28-án „KUTYA-ORSZÁGBA” invitáltak minket a
Süni csoport lakói. Elhozhattuk a plüss kutyusunkat, és jöhettünk
kutyás pólóban is. Miután megérkeztünk a tornaterembe, gyönyörködhettünk a kutyás képekben, amelyek a falat díszítették. A Süni
csoportos gyerekek kutyás mondókákkal, versekkel kedveskedtek
nekünk, majd kérdéseket tettek fel nekünk ebben a témában. „Mit
eszik a kutyus? Hány lába van a kutyának?” Kitti óvó néni elhozta a
kiskutyáját, aki bár kicsit félt tőlünk, azért hagyta magát megsimogatni. Ezután megnéztük a Frakk a macskák réme című mesefilmet,
majd barkácsoltunk egy-egy kiskutyát. Miután elkészültek a művek,
képeskönyveket nézegettünk, és fonalból készült puli kutyát „terelgettünk”. Julika dajka néni kutyás süteménye nagy sikert aratott a
gyerekek körében, jóízűen elfogyasztották a finomságot. Miután jól
laktunk, megérkezett hozzánk két terápiás kutya, akik kiképzőikkel
együtt a gyerekek kutyától való félelmeit, szorongását segítettek
enyhíteni. Elmagyarázták a gyerekeknek, hogy hogyan kell viselkedni
a kutyák közelében pl. nem szabad sikítozni. A kutyusok jutalomfalat
ellenében néhány vezényszóra bemutatott mozdulatot mutattak be
nekünk, majd engedték magukat megsimogatni.
Köszönjük a szép és tartalmas délutánt Zita, Kitti és Évi óvó néninek, Julika dajka néninek és a Süni csoportos vendéglátó gyerekeknek.
A Manócska csoport lakói

KEDVES SZÜLŐK!
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a 2019/20-as nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás ideje 2019. április 25-én (csütörtök),
26-án (pénteken) 8.00-16.00 óráig lesz a bölcsőde épületében.
A csoportlétszámok kialakítása miatt kérjük mindazon gyermekek
beíratását, akik 2019.08.31. előtt elkezdenék a bölcsődébe járást.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a szülő személyazonosító igazolványa;
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, taj kártyája;
– orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és közösségben
gondozható;
– mindkét szülő munkáltatói igazolása (vállalkozói igazolványa)
(nem kereseti kimutatás), vagy
– iskolalátogatási igazolás, ha képzésben vesz részt vagy
– őstermelői igazolvány vagy
– munkáltatói szándéknyilatkozat arról, hogy foglalkoztatni fogják,
vagy
– ha egyéb indoka van a felvételi kérelemnek (pl. szociális, egészségügyi, stb.): védőnői, orvosi vagy egyéb igazolás.
Kérjük, hogy a felsorolt iratokkal szíveskedjenek megjelenni!
Ha bármilyen kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek: 06-30/328-78-54.
Bokor Józsefné
bölcsődevezető
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

BOLTVEZETŐT
KERES
EGYSZEMÉLYES

ÜLLÉSI GAZDABOLTJÁBA
AZ ONOZO AGRO KFT.
Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Disznóvágáshoz pótlás: kolbászhús, belsőség, fej, belek, sonkaháló, fűszerek.
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai u 37.
+3630 9636882

FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOT
KÉRJÜK AZ
ONOZOMIHALY@ONOZOAGRO.HU
CÍMRE KÜLDENI.

TELEFON:0630/3979-111

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Tóth Attilának és Illés Beátának február 12-én – 3720
grammal – Dominik nevű,

Biztosítási ügynökség

Németh Jánosnak és Kovács Anitának március 13-án –
3190 grammal – Luca Hanna nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK



Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:
Pesti Mária, biztosítási tanácsadó

Egri Zsuzsanna február 19-én (64 éves korában),
Vékony Istvánné (szül: Sárközi Éva Erika) február 28-án (62 éves korában),
Lajkó Zoltán március 3-án (51 éves korában),
Gyuris Antalné (szül: Farkas Mária) március 18-án (86 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Telefonszám: +36 30 658-9746
E-mail cím:

maria.pesti@uniqa-net.hu

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT
VÁROM MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELEIM

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

