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BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁS
2013. július 4-én délután a Szociális Központban közel három
órás bűnmegelőzési előadáson vehettek részt az érdeklődők. Az előadáson 43 fő volt jelen, amely a Csongrád megyei összefogás az
áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében „Nem
vagyunk egyedül” TÁMOP-5.6.1. C-11/2-2011-0023 pályázat keretében jött létre. Az előadók Herczeg Anna és Rakonczai László voltak
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Csongrád Megyei Szervezetétől. A résztvevők előadást hallgattak
meg az áldozattá válás megelőzéséről – zseblopásról, betöréses lopásról, rablásról, csalásról, támadásról, uzsoráról, termékbemutatók
veszélyeiről, amihez kisfilmet is vetítettek a bűnelkövetés módszereiről, amellyel segítették a hallottak feldolgozását.

Ezután a biztonságvédelmi eszközök és vagyonvédelmi eszközök
kerültek bemutatásra. A „Szomszédok egymásért mozgalom” fontosságára hívták fel a figyelmet - ha bármi gyanús eseményt észlelünk,
azt jelezzük az illetékes személynek (rendőrség, polgárőrség), figyeljünk szomszédainkra.
Az előadás végén minden résztvevő kapott ajándékba egy ajtónyitás jelzőt és egy S.O.S. szomszédhívó készüléket.

TÁJÉKOZTATÓ

KEDVES ÜLLÉSIEK

AZ ÖNKORMÁNYZATI TELEFONFLOTTA
VÁLTOZÁSAIRÓL 2013. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL
KEDVES ELŐFIZETŐK!
Üllés Nagyközség Önkormányzata és a T-Mobile Nyrt. által kötött telefon-flotta szerződés 2013. július 31. napján lejárt. Az Önkormányzat ÚJ előfizetői szerződést a Telenor Magyarország Zrt.-vel
kötött. Az új flotta változásokkal jár.
Az előfizetőket érintő változások:
1. havi díj nettó 1.805 Ft, amely tartalmaz
– 1.400 Ft lebeszélhetőséget,
– 20 db ingyen sms-t, és
– 80 MB mobilinternetet
2. A percdíjak:
Csúcsidőn belül és kívül egyaránt, Telenor hálózatba:
8,00 Ft + ÁFA
Csúcsidőn belül és kívül egyaránt, minden más hálózatba:
9,50 Ft + ÁFA
SMS 20 db/hó ingyen, a többi
17 Ft + ÁFA
3. Minden önkormányzati dolgozó (valamennyi önkormányzati
intézményi alkalmazottat ideértve) a saját nevére szóló előfizetésen
kívül további 10 előfizetésért vállalhat kezességet!
4. A nem önkormányzati dolgozók EGYEDI KÉRELEM elbírálásával kerülhetnek be a flottába. Engedélyezés esetén 10.000 Ft
kauciót kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába, előfizetésenként.
Kérek minden önkormányzati dolgozót, hogy július 16-ától fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba Juhászné Bozsák Andreához és jelezze igényét, hogy kíván-e tagja maradni az önkormányzati flottának,
valamint hány előfizetésért vállal kezességet.

Baloghné Móczár Gabriella
HKTT Szociális Központ
Üllési Tagintézménye

Településünk jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt,
alig több mint fél év alatt. Januártól új időszámítás vette kezdetét
az önkormányzatok életében azzal, hogy az általános iskolai közoktatás immáron állami feladattá vált, illetve a járások felállásával
együtt több feladat is kikerült a települések irányítása alól. Üllésen
alig érezhető a változás, legalábbis az ügyeket intéző lakosság részéről, hiszen a járási ügyintézés helyben maradhat. Csongrád megye
hatvan települése közül csak tíz településen lehet járási szintű ügyeket intézni (hét járási hivatal, és három kirendeltség), amiből látszik
milyen kiemelt szerepet kapott Üllés és vele együtt a Mórahalom
Járás Üllési kirendeltsége. Az előbbiekben csökkenő önkormányzati
feladatokról írtam és ha ennyiben maradnánk, nem lenne érthető sok
önkormányzat panaszos hangja a médiában. Valóban.
Valójában a feladatokkal együtt a finanszírozás területén is sokat
vittek az állami költségvetésbe a falvaktól, városoktól, de számunkra
a szigorú gazdálkodás egyértelmű és világos útmutató. Bízom abban,
hogy továbbra is tartani tudjuk településünk adósságmentes gazdálkodását még akkor is, amikor akkora beruházásokra készülünk, mint
a hamarosan induló szennyvízberuházás, új bölcsőde építése, konyhafejlesztés, vagy éppen a horgásztó fejlesztése.
Nagy Attila Gyula
polgármester

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNY TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁSA

Továbbá kérek minden előfizetőt, hogy jelezze készülék vásárlási
igényét, mivel a Telenor SIM kártyát a meglévő T-Mobile-os készülékek nem fogadják el. A készülékek kiválaszthatók a http://www.
telenor.hu/vallalatok honlapról!

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket, hogy a jogszabály alapján 5.800 Ft-os névértékű Erzsébetutalványt kapnak.
Az utalványokat az Üllési Polgármesteri Hivatal pénztárában –
ügyfélfogadási időben – lehet felvenni 2013. augusztus 26-tól augusztus 30-a (péntek) 12 óráig.

dr. Sugár Anita
jegyző

Dr. Sugár Anita
jegyző
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület –
előző híradás óta – egy ülést tartott.
sor.
tek:

Június 28-án soros, nyílt ülésre került
Az ülés keretében a képviselők döntöt-

– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ 2012. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról,
– az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ Támogató
Szolgálatának 2012. évi munkájáról készült
beszámoló elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi tevékenységéről készült
beszámoló jóváhagyásáról,
– Üllés Lakosságáért Közalapítvány megszűnéséről készült tájékoztató elfogadásáról,
– az önkormányzat 2013-2018. évekre
vonatkozó Esélyegyenlőségi Programjának
jóváhagyásáról,
– a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról,
– a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegált
tag és a helyettes személyéről, valamint a
helyettesítés rendjéről,
– az Üllés 3. hrsz. alatt lévő önkormányzati területre vonatkozó - földhasználati jog
létesítéséről szóló - Megállapodás jóváhagyásáról,
– a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról,
– a Lada-Níva értékesítéséről,

A DÉRYNÉ KULTURÁLIS
KÖZPONT

2013.07.29 - 08.04.-ig

ZÁRVA tart !

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2013. augusztus 28-án, szerdán 16 órakor
ülést tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtása
2) Üllés község népesség-megtartó
ereje és a lakosság lélekszámának változása
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

– az „üllési Csigabiga Óvoda és Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése a bölcsődei
ellátás lakossági igényekhez illeszkedve”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárás
keretében a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról,
– a Déryné Kulturális Központ intézményvezetői álláspályázat kiírásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázat kiírásáról,
– a Támogató Szolgálat működtetésére
vonatkozó Együttműködési Megállapodás
elfogadásáról.
A képviselők a június 28-i ülést ezt követően zárt keretek között folytatták tovább.
A június 28-i zárt ülésen a képviselők
– önkormányzati étkezési díjhátralék
kapcsán 10 díjhátralékos személy esetében
felszólító levél megküldéséről döntöttek, valamint arról, hogy a díjhátralék rendezéséig
az étkezési szolgáltatásukat felfüggesztik.
Egy személy esetében a már elindult behajtási eljárás továbbfolytatásáról rendelkeztek,
– a Dorozsmai út 82. szám alatti bérlakások bérleti jogviszonyának – a helyi rendeletben előírt 1 évvel történő – meghosszabbítását 2 bérlő esetében hagyták jóvá.

ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Augusztus 21-én, szerdán 17 órai kezdettel a Déryné Kulturális Központban kerül
megrendezésre az Államalapítás és Új Kenyér Ünnepe.
A rendezvényre ünnepi műsorral várjuk a
település nyugdíjaskorú polgárait, ahol megszegjük az új kenyeret is.
Nagy Attila Gyula
polgármester

AZ ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI NYÁRI
IGAZGATÁSI SZÜNETE
Üllés Községi Képviselőtestület 2013.
március 7-i ülésén megalkotta „A 2013. évre
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről”
szóló 7/2013. (III.08) önkormányzati rendeletet.
A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2013. augusztus 12. napjától 2013.
augusztus 20. napjáig tart.

(Az ülések anyagát, előterjesztéseit a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a jegyzőkönyveket a www.ulles.hu honlapon a
Képviselőtestület menüpont – 2013. Képviselőtestület jegyzőkönyvek alpont alatt tekinthetik meg)

A fenti időszakokban az ügyfélfogadás
szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva
tart.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Sugár Anita
jegyző

ISMÉT HÁLÓZAT A KÖZÖSSÉGÉRT PÁLYÁZAT!!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az
EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű
személyek/családok részére. A program
célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése.
Ki pályázhat?
1. Kikapcsolt fogyasztók (Egy éven
belül kerültek kikapcsolásra és hátralékkal
rendelkeznek)
2. Késedelmes, de még nem kikapcsolt fogyasztók (60 napnál nem régebbi
tartozással)
3. Előre fizető (kártyás) mérőórás fogyasztók
4. Rendszeresen fizető, de igazoltan
súlyos szociális helyzetben lévő fogyasztók

Önerő szükséges, de kérhető részletfizetés is.
A Pályázati adatlap kitöltéséhez az
alábbi dokumentumokra lesz szükség:
– áramszámla, (ha van már ilyen: felszólító levél, kikapcsolási értesítő, stb.)
– munkabér, nyugdíj, szociális juttatás, stb. adatai (bérjegyzék, bankszámla
kivonat, nyugdíj szelvény, határozatok)
– egyéb hitel, közüzemi vagy adó tartozás, stb. adatai (hitelszerződések, bankszámla kivonat, számlák, felszólító levelek,
kikapcsolási értesítő stb.)
A pályázatot elektronikusan kell beadni, majd nyomtatni és aláírva azt még
postázni is kell.
A pályázat benyújtásához segítséget
kérhet a Szociális Központban (Üllés, Radnai u. 22.)
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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 1992. ÉVI XXXIII.
TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET
CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
CSIGABIGA ÓVODA
óvoda intézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5
évig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6794 Üllés, Dorozsmai
út 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda és bölcsőde irányítása, ellenőrzési feladatok, munkáltatói jogkör gyakorlása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi
végzettség és szakképzettség valamint pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvodapedagógusi – Legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű vezetői készség,
– jó szintű Kreativitás, koordinációs
készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
– szakmai önéletrajz
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyílt ülésen való előkészítéséhez
és elbírálásához hozzájárul
– az intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai program bemutatása, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
– erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sugár Anita nyújt, a
30/499-9040-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Üllés
Nagyközség Önkormányzata címére

PIACI KÖRKÉP
Az Üllési Körkép olvasóit hónapról hónapra szeretnénk tájékoztatni az Üllési Napos Piac kínálati árairól.
Íme ízelítőül néhány, a július 18-i piacon
fellelhető zöldség, gyümölcs árakból:
– uborka
100 Ft/kg-tól,
– TV paprika
20 Ft/db-tól,
– paradicsom
150 Ft/kg-tól,
– erős paprika
30 Ft/db-tól,
– sárgabarack
330 Ft/kg-tól,
– őszibarack
250 Ft/kg-tól,
– újburgonya
100 Ft/kg-tól,
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– új sárgarépa
– új zöldség
– vöröshagyma
– fokhagyma
– főzőtök
– cukkini
– alma

80 Ft/csomótól,
100 Ft/ csomótól,
150 Ft/kg-tól,
800 Ft/kg-tól,
50 Ft/kg-tól,
120 Ft/kg-tól,
250 Ft/kg-tól

Használjuk ki a helyi piac adta lehetőségeket, és vásárlásunk során részesítsük
előnyben a helyi terményeket, termékeket,
támogatva ezzel a helyi termelőket.

történő megküldésével (6794 Üllés,
Dorozsmai út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1631/2013 , valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezető.
– elektronikus úton dr. Sugár Anita részére a jegyzo@ulles.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bizottság véleményezi. A
véleményező bizottság a pályázókat előzetes
meghallgatásra meghívhatja. A Képviselőtestület a pályázatokat a pályázók személyes
meghallgatását követően bírálja el és hoz
döntést a pályázati határidő lejártát követő
első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselőtestület fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Üllés nagyközség honlapja: www.
ulles.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ulles.hu honlapon
szerezhet.

www.ulles.hu

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 1992. ÉVI XXXIII.
TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET
Déryné Kulturális Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5
évig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6794 Üllés, Dorozsmai
út 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Déryné Kulturális Központ (tagintézményei: Közösségi Ház, Községi Könyvtár)
magasabb vezetői álláshelyének betöltésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátása,
Községi Könyvtár vezetője feletti munkáltatói
jog gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet szerinti felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
közművelődési
intézmény-vezetői
végzettség,
– közművelődési tevékenységi körben
szerzett szakmai gyakorlat - legalább
5 év feletti szakmai tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
– rendezvényszervező – legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
– marketing területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Kismamáknak biztonsági öv terelő
elérhető áron.
Érd: 30/324-5448

Koloniál szekrénysor és ülőgarnitúra eladó!
Irányár: 60.000 Ft-tól
Érdeklődni: 70/256-2570

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű vezetői készség,
– kiváló szintű szervezői készség,
– kiváló szintű Kreativitás, koordinációs
készség,
Előnyt jelentő kompetenciák:
– jó szintű számítógépkezelés, hangtechnikai eszközök kezelése
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
– erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyílt ülésen való előkészítéséhez
és elbírálásához hozzájárul
– az intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai program bemutatása, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013.
szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sugár Anita nyújt, a
30/499-9040-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az Üllés
Nagyközség Önkormányzata címére

EGÉSZSÉGVÉDELMI
HÉT
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
idén szeptember 23-27-e között (5 nap) lakosaink részére ismét lehetőséget nyújtunk
tüdőszűrésen, rákszűrésen, különböző szűrővizsgálatokon való részvételre.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye igénybe a szolgáltatásokat. A hét részletes programját minden
családhoz szórólapon juttatjuk el.
polgármester,
egészségügyi és szociális dolgozók

történő megküldésével (6794 Üllés,
Dorozsmai út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1630/2013 , valamint a munkakör
megnevezését: igazgató.
– Elektronikus úton dr. Sugár Anita részére a jegyzo@ulles.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bizottság véleményezi. A
véleményező bizottság a pályázókat előzetes
meghallgatásra meghívhatja. A Képviselőtestület a pályázatokat a pályázók személyes
meghallgatását követően bírálja el és hoz
döntést a pályázati határidő lejártát követő
első Képviselőtestületi ülésen. A Képviselőtestület fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Üllés nagyközség honlapja: www.
ulles.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ulles.hu honlapon
szerezhet.

ÉLETMÓD KLUB
Életmód Klub következő foglalkozására
2013.08.08. 17.00-órai kezdettel kerül sor az
üllési Horgásztónál.
Téma: Családi nap együttműködési lehetőséggel
Előadást tart dr. Csonka Erika
Az egészséges estebédről Markovics Attila gondoskodik.
Jelentkezni 2013. 08.05-ig lehet a 06/30383-4976 számon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Markovics Attila és
Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők
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A POZSONYI DIADAL MAGYAR SZEMMEL
907 forró nyara. Helyszín: a Bécsi-medence. A frank uralkodó IV. (Gyermek) Lajos
rendelete: „Decretum… Ugros eliminandos
esse” – A magyarok kiirtassanak! Hangzott a szűkszavú, de kíméletlen kiáltvány. IV.
(Gyermek) Lajost tanácsadók irányították,
kiemelkedett közülük befolyásával nevelője,
Hatto mainzi érsek, aki a régens szerepet is
betöltötte Lajos nagykorúságáig.
A mainzi érsek és Salamon konstanzi
püspök – az igazi háttérhatalom emberei –
a kiáltvány tartalmát komolyan is gondolták. A korabeli viszonyok között hatalmas,
mintegy 110 ezer fős, kiválóan felszerelt
európai koalíciós hadsereget szerveztek és
megindultak, hogy a „barbár, betolakodó”
magyarságot végleg kiszorítsa a Kárpátmedencéből. Meglepetésükre azonban a
Kárpát-medence frissen rendeződött magyarsága iszonyú csapással sújtott vissza.
A korszak legjelentősebb csatája zajlott a
mai Pozsony mellett 907 július 4. és 6. között, amelyet első honvédő háborúnknak is
tekinthetünk.
De lássuk csak, hogyan is történt a Duna-menti diadal!
IV. (Gyermek) Lajos felhívására egyesült
az európai sereg. A haditerv szerint három
hadoszlopban nyomultak előre a Duna völgyében Pozsonyig. A vár bevétele kiindulópontja lehetett volna egy későbbi inváziónak,
ami a teljes Dunántúl elfoglalását készítette volna elő. A király a tartaléksereggel
Ennsburgnál táborozott, ide várták a birodalom távolabbi részéből folyamatosan érkező
katonákat.
A Theotmar érsek vezette haderő június
17-én indult el Ennsburg vára alól. A hatalmas sereg egy részét Luitpold fővezér vezette a Duna északi oldalán, ez volt a fősereg,
mintegy hatvanezer fővel. A déli parton, a
régi római tartomány kövezett hadiútján haladt a „gyengébb”, negyvenezres szárny. A
párhuzamosan haladó hadak között úszott lefelé az utánpótlást biztosító flotta Sieghardt
parancsnokságával, az ostromló eszközöket,
az ellátmányt és a mintegy tízezer fős gyalogságot szállította.

CSALÁDI NAP
AZ ALKOTÓHÁZBAN
Az Alkotóház augusztus 10-én Családi
Napot rendez. 14 órától mindenkit szeretettel várunk pogácsasütésre, kézműves foglalkozásra (batikolásra, papír massé készítésre)
anyagköltség 200 Ft/fő. Batikolható anyagot
hozzon mindenki magával.
Érdeklődni és jelentkezni:
Hajdúné Julika 06-20/421-5701
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Árpád gyepűőrzői már idejekorán tudatták a nagy sereg készülődését, fürkészei
figyelték a csapatmozgásokat. A fővezér
maga Árpád lett, aki az egész hadműveletet
irányította. A törzsszövetség egyesült főerejét (negyvenezer lovas) négy részre osztotta.
Az egyenként tízezer fős lovas egység (tömény) alkalmazása régi sztyeppei hadszervezési szokás volt. Az első töményt Árpád
vezette, a többit pedig fiaira Tarhosra, Üllőre
és Jutasra bízta. Árpád célja az volt, hogy
a számbeli túlerőben levő, de megosztott ellenség ne egyesülhessen és ne mérhessen
rájuk döntő csapást.
Június 24-től a Theotmar vezette déli
szárnyat, mikor azok a Bécsi-erdőn átkelve
sík terepre értek, a magyar határőrcsapatok
rajtaütéseikkel folyamatosan zaklatták. A
zárt alakzatából ki-kitámadó ellenséggel a
magyarok június 28-án Hainburg környékén
megütköztek, hogy lassítsák a németek felvonulását Pozsony alá. A döntő ütközethez
a magyarok kevesen voltak, ehhez be kellett
várniuk Árpád főhadait. Július 3-áról 4-ére
virradóan Árpád lovasai rajtaütöttek a frank
táboron és az egyházi sereg katasztrofális
vereséget szenvedett.
A csata után az esti órákban a magyar
könnyűlovasság a Duna felé húzódott Pozsony és Hainburg között, de dunai átkelésüket veszélyeztette a német flotta, így ennek
megsemmisítése volt a következő feladat,
hiszen Pozsony felmentését csak az északi
oldalról lehetett megkísérelni. A Sieghardt
vezette flottára a kitűnő magyar íjászok megsemmisítő csapást mértek, mikor az összekötözött gályákat gyújtónyilakkal lángra lobbantották. Csak néhányan menekültek meg
a pokoli káoszból, a többség a gyors sodrású
Dunában lelte halálát. Sieghardt néhányadmagával eliszkolt és megvitte a szomorú hírt
a királynak Ennsburgba.
A harmadik ütközetben a Pozsony alatt
táborozó német főhadat semmisítették meg
a magyarok.
Miközben hangoskodásával a túlparton maradt csapattest elterelte Luitpold figyelmét, Árpád a várostól délre lovasaival

átúsztatott a Dunán, majd az éj leple alatt
megtámadta a bajorokat, akik vezérükkel
együtt majd mind odavesztek. Ezt követően
még Ennsburgig üldözték az életben maradtakat. Elesett a bajorok fővezére Luitpold, két
püspök, három apát, és tizenkilenc gróf is.
A győzelem megerősítette a magyar törzsszövetség helyzetét a Kárpát-medencében,
határait kitolta az Enns folyóig.
A korabeli sváb évkönyvbe fekete betűkkel írták „907” (év). A bajorok kilátástalan
háborúja a magyarokkal, Luitpold herceget
megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták. A bajorok teljes seregét
megsemmisítették a magyarok. Ez a súlyos
veszteség indokolja, hogy a németek több
mint egy évszázadig (1030) nem indítottak
újabb támadást Magyarország ellen.
Sajnos a magyar veszteségek is súlyosak voltak. A magyar szájhagyomány szerint
a pozsonyi ütközetben hunyt el Árpád három
fia: Tarhos, Üllő és Jutas, és a fejedelem is
halálos sebet kapott.
A történelem tanításunk furcsa fintora
hogy, mégsem közismert e sorsdöntő csatánk? Hogyan lehet(ett) ezt „kifelejteni” a
magyar közoktatásból? Egy egészséges
nemzettudattal bíró Magyarországon ez a
– Nándorfehérvárit is felülmúló – diadal a
történelemoktatás alaptétele kellene, hogy
legyen.
Ezzel szemben érdekes hogy a pozsonyi
csata hivatalos tananyag az Egyesült Államok összhaderőnemi katonai akadémiáján,
a West Pointon is. De vajon miért tanítják
egy 1100 éve történt hadi esemény forgatókönyvét a világ legerősebb országában?
Mert a 907 nyarán lezajlott ütközetben a
magyar hadműveleti sajátosságok olyan
mértékben felülmúlták az ellenfél harcászati
próbálkozásait, hogy az még a modern korban is példaértékű és tanulandó.
Forrás: Torma Béla Gyula – Veszprémy
László : Egy elfeledett diadal: a 907. évi pozsonyi csata
Összeállította: Tóth András

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – AUGUSZTUS
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti
Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított
(Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2013. augusztus 3–4.
2013. augusztus 10–11.
2013. augusztus 17–20.
2013. augusztus 24–25.
2013. augusztus 31.– szeptember 1.

Dr. Tóth Ferenc 06/20/476-3517
Dr. Kovács Tibor 06/30/965-3114
Dr. Papp Sándor 06/30/487-9805
Dr. Máthé Ellák
06/30/638-6740
Dr. Papp Zalán
06/20/973-9149,
06/30/239-2996

www.ulles.hu

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA INTEGRÁLT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÜLLÉSI TAGINTÉZMÉNYÉNEK
BEMUTATÁSA - IV. RÉSZ
A Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézményében működő
Családsegítés keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk a

szociális alapszolgáltatások közül utolsóként a szociális étkeztetés,
illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kerül bemutatásra.

Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
vagy hajléktalanságuk miatt.
Üllés Nagyközség Képviselőtestületének többször módosított
5/2012. (III.09.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján:
(1) „Szociálisan rászorult az a személy, aki
a) 65 év feletti
b) 60 év feletti és
aa) egyedül élő
ab) ha egészségi állapota (háziorvos által kiadott igazolás
alapján) indokolja a szociális ellátását
c) 60 év alatti személy, akinek egészségi állapotára tekintettel
háziorvosa szociális étkezés igénybevételét kifejezetten javasolja
d) súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy (külön
jogszabály szerinti igazolással)
e) szenvedélybeteg (szakorvosi igazolással)
f) hajléktalan.”
Amennyiben a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel a kérelmező, és a háziorvosától megkapta az igazolást, akkor a
nyomtatványok kitöltésével igénybe veheti a szolgáltatást.
A szociális étkeztetés személyi térítési díja differenciáltan kerül
megállapításra az alábbiak szerint:
Térítési díj

Egy főre eső jövedelem mértéke:
az öregségi nyugdíjminimum
(28.500 Ft)110%-ig

0 Ft– 31.350 Ft-ig

25 Ft

az öregségi nyugdíjminimum
110%-150 %-között

31.350 Ft–42.750 Ft-ig

190 Ft

az öregségi nyugdíjminimum
150 -200 % között

42.750 Ft–57.000 Ft-ig

350 Ft

az öregségi nyugdíjminimum
200 – 250 % között

57.000 Ft–71.250 Ft-ig

430 Ft

az öregségi nyugdíjminimum
250 % felett

71.250 Ft–felett

530 Ft

Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj 50 Ft-tal emelkedik. Ha az étel kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére
történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
Étkeztetés biztosítható annak, aki szociális körülménye és jövedelmi viszonyaira tekintettel szociális alapellátásra nem jogosult, de
önmaga, illetve eltartottja étkeztetésének biztosítására nem képes.
Az így igényelt étkeztetés térítési díja 650 Ft/fő/ebéd. Az étel kiszállítása esetén a térítési díj 750 Ft/fő/ebéd.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A családsegítő szolgálat az 1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdése alapján „a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”

településen:
– szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
– anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokról, illetve szociális szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatos tájékoztatás, hozzájutás megszervezése
– családgondozás
– Tanácsadás tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára
– Tanácsadás fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére
– nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások
– családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló segítő szolgáltatások

A családsegítő szolgálat munkatársai a Szociális Munka Etikai
Kódexe alapján annak ismeretében és szellemében a rögzítetten etikai kötelezettségnek megfelelően végzik munkájukat. A Családsegítő
Szolgálat családgondozója köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős kezelését a tudomására jutott információk vonatkozásában.
A családgondozó az együttműködéshez szükséges személyes
adatokat az 1/2000.SZCSM rendelet alapján rögzíti, és az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezeli, illetve
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján
elektronikus igénybe vevői nyilvántartásban is nyilvántartja adatait és a szolgáltatás igénybevételét.
Az 1997. évi XXXI. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a településen Gyermekjóléti Szolgálat
működik. A szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek
problémáit, életkörülményeit, szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Az együttműködés eseti ellátás keretében kezdődik, amennyiben eseti ellátás keretében a gyermek helyzete megnyugtatóan nem
rendezhető az együttműködés alapellátás vagy egyéb gyermekjóléti
gondozási munka keretében folytatódik.
2) A gyermek helyzetének javítása érdekében a családgondozó által biztosított szolgáltatások:
2.1. Meghallgatja a gyermek panaszát, megvizsgálja a család
élethelyzetét, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a családnak, hogy a gyermek számára a megfelelő körülményeket és ellátást
biztosítani tudja.
2.2. A gyermekkel és a családdal személyes találkozás keretében tartja a kapcsolatot a szolgálat irodájában, vagy családlátogatás
alkalmával.
2.3. A gyermeket, illetve a szülőt tájékoztatja azokról a jogokról,
kötelezettségekről, támogatásokról és ellátásokról, melyek segítik a
gyermek egészséges testi, lelki fejlődését a családban.
2.4. A gyermeknek, illetve a családnak segítséget nyújt az ügyeik hatékony intézéséhez.
2.5. Együttműködik a védőnőkkel, gyermekorvossal/háziorvossal, óvodával, iskolával, jegyzővel és más jelzőrendszeri tagokkal.
2.6. Amennyiben a gyermek helyzete megnyugtatóan nem rendezhető további gyermekvédelmi intézkedésre tesz javaslatot.
3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt
3.1. vállalja, hogy a jogszabály alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat,
3.2. nyilatkozik, amennyiben az ellátáshoz kapcsolódó körülményeiben valamint személyazonosító adataiban változás áll be,
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3.3. nyilatkozik, hogy a 1997. évi XXXI. törvény II. fejezetében
szereplő alapvető jogok és kötelezettségekről a tájékoztatást megkapta és tudomásul vette.
4) Az ellátásra jogosult gyermek és törvényes képviselője
vállalja, hogy az adott probléma megoldása érdekében együttműködik a családgondozóval:
– A közösen megbeszélt időpontokat betartja,
– Amennyiben a gyermekvédelmi intézkedés szükségessé teszi
részt vesz a gondozási-nevelési terv kidolgozásban
– Egyéni gondozási-nevelési tervben szereplő általa vállalt feladatokat teljesíti.
5) Az intézmény nyilvántartást vezet az alábbiak szerint a
hozzá fordulók adatairól:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény alapján a szolgáltatásban részesülő személyek
adatait nyilvántartja és az adatvédelemre vonatkozó hatályos jog-

szabályok betartásával kezeli, illetve a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
alapján elektronikus igénybe vevői nyilvántartásban is nyilvántartja
a személyes adatokat és a szolgáltatás igénybevételét.
A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat mindenki számára
TÉRÍTÉSMENTESEN vehető igénybe.
Amennyiben bármelyik ellátással kapcsolatban kérdése merül
fel, kérem keresse fel a Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézményét személyesen Üllés, Radnai u.22. szám alatt, vagy telefonos
elérhetőségeinken: 62/639-500, 06-30-349-5469.
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ
Üllési Tagintézménye

LÚD TOLL

MÁLNÁT SZEDTEM
Málnát szedtem, közbe ettem,
A kosárba,ritkán tettem,
Boldog voltam,mosolyogtam,
A szebbeket bekapkodtam.
Egy keveset neked szedtem
Aztán tovább szedtem, ettem.
Arcom-kezem befestettem,
Csupa piros málnás lettem.
A végén már úgy jóllaktam,
Nem fért több a pocakomban,
Nagy-sokára mind leszedtem,
Örültem is, s jót nevettem.
S. Dudás Mária

JÚLIUSI NYÁR

Rekkenő hőség,
tikkasztó nyár
Mint nagy katlanban
fortyog, a táj.
Távolba látszik
délibáb játszik,
A ház, a határ,
fordítva áll.

A pipacs ,a konkoly,
rőt, száradt lett,
Nem győzte nedvvel,
a nagy meleget.
A kalász már sárga,
megért búza, árpa,
Felzúg egy kombájn,
napestig, vágja.
A kerek szemek,
gyorsan peregnek,
Már zsákokba zárva,
mindenik azt várja,
Molnár a malomba
lisztnek megcsinálja.
Később pékek gyúrják,
kenyérbe, kalácsba.
S. Dudás Mária
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PÓLÓK ELADÓK!
Üllés logójával ellátott fehér pólók
1000 Ft/db áron a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán megvásárolhatók.

www.ulles.hu

VENDÉGEK A SZOCIÁLIS KÖZPONTBAN
A Szociális Központ terasza és udvara
gyerekekkel népesült be július 11-én délelőtt. A nyári szünetben jó hangulatú foglalkozást tartottunk, ahol szalvéta technikával
faliképet készítettünk, só- kerámiáztunk. A
só-liszt gyurmába Boleró italport kevertünk,
amitől nem csak szép színesek, de illatosak
is voltak az elkészített rózsák, vázák és különböző figurák. Ezt követően pedig a közös

játéké volt a főszerep. Nagy sikere lett a társasjátékozásnak és a különböző puzzléknak.
A legügyesebbek a 300 darabos kirakóval is
megpróbálkoztak. A közel harminc gyereknek sikerült bebizonyítania, hogy „van élet”
a tévé és a facebook világán kívül is és egyszerűen jó újra találkozni az osztálytársakkal
és azokkal is, akikkel a helyi napközis táborokban barátkoztak össze!

A program előtti napon a Szociális Központ Idősek Nappali Otthonában tartózkodó
nénikkel készítettünk mintákat és néhányan
közülük részt vettek a gyerekek foglalkozásán is.
A kézműves foglalkozás lebonyolításában Szűcs Anikó és Lajkó Dominika segített.
Tóth Era családgondozó

HIRDETMÉNY A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL
HATÁROZAT
Üllés Nagyközség Jegyzője, mint az Üllési Helyi Választási Iroda vezetője az Üllés
község közigazgatási területén működő szavazóköröket az alábbiak szerint alakítom ki:
Szavazókörök száma: 3
– 1. szavazókör – területi beosztása: A
mellékelt körzet leíró lista alapján; szavazóhelyiség címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
(Fontos Sándor Általános Iskola), választópolgárok száma:879 fő
– 2. szavazókör – területi beosztása: A
mellékelt körzetleíró lista alapján; szavazóhelyiség címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
(Fontos Sándor Általános Iskola), választópolgárok száma: 903 fő
– 3. szavazókör – területi beosztása: A
mellékelt körzetleíró lista alapján, szavazóhelyiség címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
(Fontos Sándor Általános Iskola), választópolgárok száma:829 fő
– kijelölt szavazókör: 3. szavazókör (ahol
a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak) szavazóhelyiség címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
(Fontos Sándor Általános Iskola).

Mindhárom szavazókör akadálymentesített.
A fenti határozatot tizenöt napra közzéteszem Üllési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Üllési Körkép című önkormányzati
kiadványban, valamint a www.ulles.hu honlapon.
A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez,
6794 Üllés, Dorozsmai út 40. szám alá.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez
terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja,
vagy a fellebbezést elutasítja.
A területi választási iroda vezetőjének
határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351.
§ (1) bekezdése értelmében a 2014. évi általános országgyűlési választásokon alkalmazásra kerülő szavazóköri beosztást első
alkalommal 2013. július 31. napjáig kell kialakítani.
A szavazókörök számát, sorszámát és
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője

határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen
legyen legalább egy szavazókör.
A szavazókör területe nem lépheti át sem
a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
A két vagy több szavazókörrel rendelkező
településen a helyi választási iroda vezetője
kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról
szóló határozatát a helyben szokásos módon
tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a
településszintű lakóhellyel rendelkező személyek számára kijelölt szavazókört is.
A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Határozatom a Ve. 77-80. §-ain alapul. A
jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234. §-a biztosítja.
Üllés, 2013. július 24.
dr. Sugár Anita
HVI vezető
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Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Lekérdezõ: CIHFI Üllés
Németné Rácz Tünde

Dátum:
2013.07.24 14:06:04
Lapszám: 1
KÖRZETLEÍRÓ LISTA

Lista paraméterei:

Szavazókör - Országgyûlési képviselõk választása körzethatár nyilvántartás
Üllés település
(SZL)
( Csongrád megye )
Üllés
(választás)
( Csongrád megye )
001. szavazókör
Azonosító: 06-058-001-4, Cím: Fontos S. Ált.i. Dorozsmai út 53., OEVK: 02

Közterület neve

jellege

Árpád
Jókai
Kis
Kossuth
Makarenkó
Petõfi
Rózsa
Ruzsai
Szent Margit
001. körzetbe soroltak száma összesen:

dûlõ
utca
utca
dûlõ
utca
dûlõ
dûlõ
út
utca

Kapubejárat tartomány

Intervallum típusa

Létszám

teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Lekérdezõ: CIHFI Üllés
Németné Rácz Tünde

181
37
26
116
25
230
144
79
41
879

Dátum:
2013.07.24 14:06:04
Lapszám: 2
KÖRZETLEÍRÓ LISTA

Lista paraméterei:

Szavazókör - Országgyûlési képviselõk választása körzethatár nyilvántartás
Üllés település
(SZL)
( Csongrád megye )
Üllés
(választás)
( Csongrád megye )
002. szavazókör
Azonosító: 06-058-002-0, Cím: Fontos S. Ált.i. Dorozsmai út 53., OEVK: 02

Közterület neve

jellege

Arany János
Bem József
Dorozsmai
Erdélyi
Fehérvári
Fogarasi
Napos
Petõfi Sándor
Piac
Radnai
Szabadság
Székely
Vásártér
Víztorony
002. körzetbe soroltak száma összesen:

utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca

Kapubejárat tartomány

Intervallum típusa

Létszám

teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Lekérdezõ: CIHFI Üllés
Németné Rácz Tünde

106
101
114
77
67
81
22
118
13
63
1
85
40
15
903

Dátum:
2013.07.24 14:06:04
Lapszám: 3
KÖRZETLEÍRÓ LISTA

Lista paraméterei:

Szavazókör - Országgyûlési képviselõk választása körzethatár nyilvántartás
Üllés település
(SZL)
( Csongrád megye )
Üllés
(választás)
( Csongrád megye )
003. szavazókör
Azonosító: 06-058-003-1, Cím: Fontos S. Ált.i. Dorozsmai út 53., OEVK: 02

Közterület neve

jellege

Ady Endre
Dózsa György
Erkel Ferenc
Huszár
József Attila
Kölcsey Ferenc
Móra Ferenc
Olajos
Széchenyi
Wesselényi
003. körzetbe soroltak száma összesen:

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

településszintû lakosok
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Kapubejárat tartomány

Intervallum típusa
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

Létszám
10
249
62
45
39
125
172
10
2
115
829
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BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS, ZSOMBÓ
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA
Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás 2010 decemberében nyújtotta be második fordulós pályázatát Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szennyvíztisztításának
megvalósítására. A pályázat 2011 szeptemberében támogatásban részesült, a Támogatási szerződést 2011.
szeptember 26-án kötötte meg a Társulás. A projekt tervezett nettó összköltsége 5 118 789 844 forint, az elnyert támogatás összege 4 233 282 499 forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és
hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
A közbeszerzési törvény módosítása és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési szakértői többletmunkák, valamint
a kivitelezés elindításához szükséges tulajdonviszonyok a tervezetthez képest némi csúszással lezárultak.
A közbeszerzési eljárásokat, illetve ahol szükséges volt, ott a közbeszerzési dokumentációk ellenőrzését a
Társulás elindította.
A projekt előrehaladása során lezajlott már a lőszer mentesítési munka, megkötöttük a szerződést a jogi és
az új közbeszerzési szakértővel 2011. év végén, a tájékoztatást és nyilvánosságot biztosító vállalkozással 2012
júniusában és a projektet bonyolító projektmenedzsment szervezettel 2013 februárjában.
A kivitelezői és a mérnök felügyeletre vonatkozó közbeszerzési dokumentációkat a Közreműködő Szervezet
(Energia Központ Nonproﬁt Kft.) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya is
jóváhagyta műszaki-szakmai, valamint közbeszerzési-jogi szempontból egyaránt, mielőtt nyilvánosan közzétesszük.
A 2013. július eleji állapot:
Jelenleg folyamatban van a kivitelezés ideje alatti mérnök felügyeletet (FIDIC mérnök) ellátó szervezet kiválasztása. A beérkezett ajánlatok bontása megtörtént, a szerződéskötés egy hónap múlva várható.
A kivitelezés elindításához két közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk, a tisztító telepre és a csatornahálózatra vonatkozóan külön-külön. A két közbeszerzési eljárás közül a telep építésére vonatkozó a június 28-án
jelent meg, a csatornahálózat építésére vonatkozó eljárás anyagát jelenleg az NFÜ ellenőrzi, ezt követően
lehet közzé tenni. A kivitelezésre vonatkozó két eljárásban a szerződéskötés – optimális esetben – idén ősszel
várható.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a Lakosságot megfelelően és időben tájékoztassuk a projekttel kapcsolatos
lépésekről a teljes kivitelezés ideje alatt. Ehhez létrehozunk majd egy zöld számot, melyen a lakosság bejelentéseit, észrevételeit megteheti, illetve elkészült egy internetes honlap (www.forras4.hu), ahol folyamatos
információkat nyújtunk a projekt előrehaladásáról.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Lakosok eddigi támogató hozzáállását, együttműködésükre továbbiakban
is számítunk.
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás elnöke
Fodor Imre
Forrás-4 Szennyvíz-KözmĦ Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, FĘ u. 74.
Telefon: +36 62 287-222
www.forras4.hu
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Megnyitottunk Üllésen a szikvízüzem területén.
Üllés, Ady Endre u. 4.

HEGESZTÉSTECHNIKAI ÉS
SZERSZÁM SZAKÜZLET

FESTÉK
ÜZLET
Biztonsági zárak
CO gépek
Csapágyak
Csavarok
Elektródák
Fejpajzsok
Fűnyírók
Hegesztőhuzalok
Inverteres gépek
Kötőelemek
Lágyhuzalok (drótok)
Munkaruhák
Munkavédelmi eszközök
Páncélszekrények

Széfek
Speciális ragasztók
Szegélynyírók
Szimeringek
Szögek
Törésgaranciás szerszámok
Vágókorongok
Zsanérok
Rezsicsökkentés
PB gázok
Targonca gázok
Propán gázok
Ipari gázok

4990 Ft

Komplett hőszigetelő rendszerek forgalmazása garanciával és
MAPEI szaktanácsadással.
Falfestékek
Ecsetek
Glettanyagok
Mészfestékek
Korróziós festékek Csemperagasztók
Lenolajak
Magasfényű
Csiszolópapírok
Hígítók
Zománcok
Olajfestékek
Sadolin 0,75l
Lazurán 0,75l
Diszlazúr 0,75l
Héra falfesték 15l
Diszperzit 14l
Trinát magasfényű zománc 0,75l
Cell Color selyemfényű zománc 1l

3300 Ft
2190 Ft
2820 Ft
5460 Ft-tól
4920 Ft-tól
2540 Ft-tól
2095 Ft-tól

Augusztus 31-ig meghosszabbított akciónk keretében, minden termékünk árából 5% kedvezményt adunk.
Az ipari gázokra és PB gázokra az 5% kedvezmény nem vonatkozik. Áraink az áfát tartalmazzák. Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép következő
számának lapzártája:
2013. augusztus 21-én, szerdán lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban
Balogh Mártánál személyesen, balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen lehet.
(a cikkek, hirdetések személyes leadásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a Polgármesteri Hivatal a nyári igazgatási szünet miatt
2013. augusztus 12. napjától 2013. augusztus 21. napjáig zárva
tart. A cikkeket e-mailben ezen időszak alatt is fogadjuk.)
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük
a határidő betartását.
Köszönjük!

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Kovács Sándor pusztamérgesi és Tóth Krisztina üllési lakosok
2013. június 29-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

NYÁRI AJÁNLAT
TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB GÁZPALACK CSERE
Előjegyzést veszünk fel napos csibére,
valamint vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS:
– tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás stb.
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

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

