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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ TESTÜLET

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
2015. január 28. napján tartotta a nyilvános testületi ülését.

Az ülésen a Képviselő- testület döntött a BIG-AUDIT
Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft
megbízásáról, melynek értelmében Újfehértó Város
Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatait
független könyvvizsgáló cég látja el 2015. február 01. napjától
2016. január 31. napjáig terjedő időtartamban.

A Képviselő-testület megemelte az Újfehértó Város
Önkormányzata és az Újfehértour Kft között 2011. augusztus
31. napján létrejött Közszolgálati Szerződésben
meg hat ározot t fe ladat ok e l lá t ásáér t f i ze t endő
közszolgáltatási díjat is.

Az ülésen Újfehértó Város központi orvosi ügyeleti
feladatainak ellátásáért fizetendő megbízási díjat 35 000
ft/alkalom összegről 40 000.- forint/alkalom összegre emelte
a Képviselő-testület.

A Városi Tornacsarnok (4244 Újfehértó, Vasvári Pál u. 15.)
kihasználtságának javítása érdekében tanfolyami keretek
között röplabda oktatás biztosításáról, illetve az oktatóval
való megállapodás megkötéséről is döntött a testület.

Döntés született továbbá az Önkormányzat tulajdonában
lévő helyiségek valamint a Városi Tornacsarnok 2015. február
01. napjától hatályos bérleti díjairól, amelyről bővebb
tájékoztatást kaphatnak a www.ujfeherto.hu internetes
oldalon, valamint az Újfehértói Polgármesteri Hivatal fsz. 2.
számú hivatali helyiségében.

Az Önkormányzat által kötött jelenleg hatályban lévő
szerződésekben vállalt kötelezettségekre, pályázati eljárás
keretében fennálló fenntartási kötelezettségekre, valamint
arra tekintettel, hogy egyes feladatok ellátásának
megszüntetése esetén a lakosság ráfordításai aránytalanul
növekednének, az Önkormányzat 2015. január 1-jén fennálló
önként vállalt feladatainak további fenntartásáról döntött a
testület. (Így a továbbiakban is biztosított pl. a fizikoterpáiás
ellátás, a vérvételi hely működtetése, az első lakáshoz jutók
támogatása stb)

Jóváhagyásra került a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
2015. évi költségvetése valamint az intézmény által biztosított
szociális térítési díjak 2015. évi mértékére vonatkozó javaslat
is.

Forrást biztosított továbbá a testület településüzemeltetési
rendszer kidolgozásához is.

Döntés született a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,
Művelődési Központ és Könyvtár fenntartói nyilatkozatának
valamint a küldetésnyilatkozatának jóváhagyásáról.

Módosításra került az Újfehértó Város Önkormányzata és
Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Között
létrejött együttműködési megállapodás.

Döntött a testület az óvodai beiratkozás idejének
meghatározásáról, illetve a 2015/2016. nevelési évben induló
óvodai csoportok számának meghatározásáról, valamint
önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjéről is.

Jóváhagyásra került az Újfehértói Települési Értéktár
Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Újfehértó
Város 2015. évi eseménynapára is.

Első körön tárgyalta továbbá a Képviselő-testület Újfehértó
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésével kapcsolatos
előterjesztést, amelynek végleges változatát februári ülésén
fogja tárgyalni a képviselő-testület.

A határozatok és a testületi ülések anyagai megtekinthetők a
www.ujfeherto.hu internetes oldalon.

Dr. Pataki Nikoletta aljegyző
GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TELEPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Gyümölcstermesztőket, hogy a
Kormány a 98/2014. (III.25.) Kormányrendeletével a
gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére a
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti
telepítési hatóságként a települési önkormányzatok jegyzője
helyett a NÉBIH-et jelölte ki. Az ültetvénytelepítés
engedélyezésének kérelmezésére szolgáló űrlap és
tájékoztatás a www.nebih.gov.hu oldalon érhető el.

dr. Szűcs Andrea jegyző
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Változik a Zajti Ferenc Kulturális Központ nyitva tartása

A Zajti Ferenc Kulturális Központ 2015. február 9-től az
alábbiak szerint tart nyitva:

Hétfő: Zárva, Keddtől- Péntekig: 9:00-17:00

Szombat: 8:00-12:00

Nyári munkarend:Hétfő: Zárva

Kedd- Péntek: 8:00-16:00 Szombat: 8:00-12:00

Hétfő: Zárva

Kedd- Csütörtök: 8:00-16:00 Péntek: 13:00-21:00

Szombat: 8:00-12:00

Könyvtár nyitva tartása:

Művelődési Központ nyitva tartása:

ÜVEG GYŰJTŐSZIGET A BARTÓK BÉLA UTCÁN

Tájékoztatjuk Újfehértó város lakosságát, hogy a
háztartásokban összegyűlt üvegek gyűjtésére a volt KHT
udvarán / Bartók B.u.7.sz/ gyűjtőedények lettek kihelyezve.

Kérjük, hogy a kihelyezett fehér konténerbe az átlátszó
üvegeket, a zöld színű konténerbe a színes üvegeket
helyezzék! Egyéb hulladékot a konténerbe rakni tilos!

Környezetünk védelme érdekében kérjük, hogy éljenek e
szelektív hulladékgyűjtési lehetőséggel! Nagy Sándor

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft tájékoztatja
az újfehértói ingatlantulajdonosokat, hogy 2015. február 01-
től, minden pénteki napon 8 és 12 óra között az Újfehértó
Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodahelyiségében
fogadja a szilárdhulladék szállítással kapcsolatban érdeklődő
ügyfeleit.

A kihelyezett ügyfélszolgálat felkereshető ingatlan adás-
vételből keletkező tulajdonosváltozás bejelentése,
szüneteltetés, hulladékszállítási díjtartozás befizetése,
valamint vállalkozói szerződés kötése, felmondása vagy
módosítása esetén.További információ:

Tel.: 42/ 506-815; 42/594-536

E-mail: ugyfelszolgalat@thgkft.hu

.

FOLYÉKONY HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Újfehértó városban a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony
hulladék) begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenységet 2015. január 1-jétől Nevelős Sándor (4400
Nyíregyháza, Tulipán u. 5.) látja el. Tel.: 06/30-755-7270 N. S.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Telefonszám

Dr. Koncz Tamás 07:00 - 11:00 13:00 - 17:00 07:00 - 11:00 13:00 - 17:00 07:00 - 11:00 (42)290-055

Dr. Szilassy
István

09:00 - 13:00 15:00 - 19:00 09:00 - 13:00 15:00 - 19:00 09:00 - 13:00 (42)590-095

Dr. Siket Nándor 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 08:00 - 12:00 (42)291-385

Dr. Bélteki Béla 13:00 - 17:00 07:00 - 11:00 13:00 - 17:00 07:00 - 11:00 13:00 - 17:00 (42)290-122

Dr. Raáp Mária 14:00 - 18:00 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 (429590-094

Dr. Pethő Andrea 15:00 - 19:00 09:00 - 13:00 15:00 - 19:00 09:00 - 13:00 15:00 - 19:00 (42)953-231

HÁZIORVOSI RENDELÉS 2015.

Dr. Szabó Zoltán
Hétfő 8:00-14:00
Kedd 9:00 15:00

Szerda 8:00-14:00
Csütörtök
12:00-18:00

Péntek 9:00-15:00

Rendelési idő - Fogorvosok - Gyermekorvosok
Dr. Szabóné Dr.
Horváth Ágnes
Hétfő 9:00-15:00
Kedd 12:00 18:00
Szerda 9:00-15:00

Csütörtök
8:00-14:00

Péntek 8:00-14:00

Dr. El Aliné Dr.
Frank Andrea

Hétfő 12:00-18:00
Kedd 8:00 14:00

Szerda 12:00-18:00
Csütörtök 8:00-14:00

Péntek 8:00-14:00

FIZIKOTERÁPIA
(Tódor Irén)
Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek
7:30-15:30

VÉRVÉTEL
(Szabóné

Nagy Anita)

06-30/312-1173

EBRENDÉSZETI TELEP ÚJFEHÉRTÓN

Újfehértó Város közigazgatási területén a kóbor és elhullott
ebek befogásával, őrzésével, gondozásával, értékesítésével
végső esetben ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok
ellátását, valamint a közterületen elhullott kisállatok (kutya,
macska) tetemek begyűjtését a gyepmesteri telepen dolgozó
gyepmester végzi. A kóbor ebek bejelentése személyesen
vagy telefonon keresztül, a Polgármesteri Hivatalba
(06/42/290-000/102) vagy közvetlenül a gyepmesterhez
történik. A befogott ebek szállítását a gyepmester végzi.

Gyepmesteri telep címe: 4244 Újfehértó, Rákóczi u.125.

Gyepmester neve: Murzsa Tamás

Gyepmester telefonszáma: 06/20/5179026 Jászay László

Dr. Kiss Magdolna
Hétfő 11:00-15:00
Kedd 15:00-19:00
Szerda 7:00-11:00

Csütörtök
11:00-15:00

Péntek15:00-19:00

Dr. Both Attila
Hétfő 15:00-19:00
Kedd 7:00-11:00

Szerda 11:00-15:00
Csütörtök
15:00-19:00

Péntek 7:00-11:00

Dr. Venyige
Gabriella

Hétfő 7:00-11:00
Kedd 11:00-15:00

Szerda 15:00-19:00
Csütörtök
7:00-11:00

Péntek 11:00-15:00

RENDŐRSÉGI
FORRÓDRÓT

06-30/663-4231

V. évfolyam 1. szám, 2015. február 4.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PIAC BÉRLETI JOGRA

Újfehértó Város Önkormányzata nyilvános pályázati
felhívást tesz közzé a kispiac árusító helyeire az alábbiak

szerint: Bérleti szerződés maximális időtartama: 2015.
március 01.- 2015. december 31. (10 hónap)

Minimális bérlési időszak: 1 hónap.

Minimális Piaci díjtételek:

- Piaci területhasználat: 14.708.- Ft+ÁFA/10 hónap/m2

- Járműről  árusítás 6 m2-ig 4.866.- Ft+ÁFA/10 hónap/m2

- Járműről  árusítás 6-8 m2-ig 5795.- Ft+ÁFA/10 hónap/m2

- Járműről  árusítás 8m2 felett 8287.- Ft+ÁFA/10 hónap/m2

A pályázatnak tartalmaznia kell:

•Licitálási sorrendet, amelyben meg kell határozni, mely
asztalokra kíván pályázni, milyen összeggel.

•A pályázó neve, címe, elérhetősége

•A pályázó érvényes okmányainak másolata

Egyéb információk: Versenytárgyalásra abban az estben
kerül sor, ha egy sorszámra több ajánlat érkezik. Egy sorszám
egy fél asztalnak felel meg, melynek mérete 1 m2. Egy asztal 2
sorszámmal rendelkezik, melynek mérete 2 m2. Az
elbírálásnál előnyt élvez az, aki az egész asztalra licitál. A
bérleti jogviszony maximálisan 2 asztalra, azaz 4 m2 –re
létesíthető. A kispiac területén található szabad területen
újabb asztalok helyezhetőek el, amennyiben a pályázó
vállalja annak gyártási költségét, mely utólag beszámít a
hátralevő bérleti díjába. Ennek feltétele, hogy sikeres
pályázóként legalább egy asztal bérleti jogával rendelkezzen.
A bérleti díjat két összegben kell megfizetni az első bérleti díj
összegét 2015. március 13-ig, a második bérleti díj összegét
2015. július 12-ig kell megfizetni a kijelölt folyószámlára. •
Pályázható kispiaci asztalok: megtekinthetők a
www.ujfeherto.hu honlapon vagy tájékoztatás kérhető a
Polgármesteri Hivatal 2. számú hivatali helyiségében

Pályázat beadási határideje: 2015. február 13. (péntek)
délután 15:00 óra. Versenytárgyalás és kihirdetés helye, ideje:
Nonprofit Közösségi –Szolgáltató Ház, Civil szervezetek
Terme (volt Kollégiumi épület) Újfehértó, Rákóczi út 2., 2015.
február 17. (kedd) 08:00 órai kezdettel, melyre a pályázó
külön értesítés nélkül jelen kiírással kerül meghívásra

Nagy Sándor polgármester

2.oldal

TÁJÉKOZTATÓ A MŰKÖDŐ TELEPEK
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL

Tájékoztatjuk a telepengedély, illetve bejelentés alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásokat, hogy
a korábban engedéllyel vagy bejelentési kötelezettség alá
tartozó bejelentéssel már működő telepeket a telepengedély,
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet irányadó
rendelkezései szerint, mint meglévő telepet Nagykálló Város
Jegyzője által hatóságunknak megküldött, rendelkezésre álló
iratok alapján Újfehértó Város Jegyzője a telepekről vezetett
nyilvántartásába bejegyezte.

A nyilvántartásba vételről valamennyi érintett vállalkozás
részére nyilvántartási számmal ellátott igazolás került
kipostázásra. A nyilvántartásba vétel a telepen folytatott
tevékenységet, illetve az engedélyes adatait nem érinti, abban
semmilyen változás nem történt a bejegyzés alapján.

A fenti eljárásra irányadó jogszabály rendelkezései szerint - a
korábban eljáró hatóság által megküldött iratok alapján -
működő telepek nyilvántartásba vétele és a társhatóságok
(népegészségügy, környezetvédelem …stb) nyilvántartásba
vételről történő értesítése jogszabályban előírt kötelezettsége
és feladata a jegyzőnek.

Így a jogszabály alapján a fent leírtak szerint a nyilvántartásba
vételről kiadott igazolás egy példánya, melyet valamennyi
érintett vállalkozás is megkapott postai úton, azonos
tartalommal tájékoztatás céljából jogszabályi kötelezettség
alapján megküldésre került az előírt társhatóságok részére.

A társhatóságok szintén jogszabályban előírt ellenőrzési
kötelezettség fennállása végett, a nyilvántartásba került
telepeken 30 napon belül ellenőrzést tartanak, s az ellenőrzés
eredményéről tájékoztatják a jegyzői hatóságot.

Azon vállalkozások, amelyek a Korm. rendelet hatálya alá
tartozó telepet működtetnek a közelmúltban a telep
működését érintően társhatóságok általi ellenőrzésben
részesülhettek, mely ellenőrzést hivatalból, a fent leírt
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése végett folytatta
le a társhatóság, és nem feljelentés alapján.

Egyidejű leg tá jékoztatom a telepet üzemeltető
vállalkozásokat, hogy a fenti Korm. rendelet 10.§ (1)
bekezdése értelmében az ipari tevékenység végzője a
telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást
az ipari tevékenység változtatását ide nem értve
haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Továbbá a Kormány rendelet fenti szakasza alapján a telep
megszüntetését is haladéktalanul be kell jelenti a jegyzőnek,
aki a nyilvántartásból törli a telepet.

A telepekkel illetve fenti jogszabály hatálya alá tartozó ipari
tevékenységek végzésével, illetve meglévő telepek
módosításával kapcsolatban tájékoztatást, nyomtatványokat
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a fsz. 107.
irodában kaphatnak vagy a www.ujfeherto.hu honlapról is
letölthetőek. Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

VEGYE IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÓ HÁZ TERMEIT!

A Nonpofit Közösségi - és Szolgáltató Ház (Újfehértó,
Rákóczi u. 2. sz., volt Kollégium), megújult, igényes
környezetben várja kedves vendégeit! Az épületben
kivitelezésre került kettő konferenciákra, bemutatókra,
valamint családi - baráti rendezvényekre alkalmas helyiség.
A kiállítótér lehetőséget ad képző-, ipar-, fotó-, és
népművészeti alkotások bemutatására. A korszerűen
berendezett egészségmegőrző szoba a mindennapi
testmozgást biztosíthatja kisebb létszámú csoportoknak,
felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Kialakításra került
kettő számítógéppel ellátott terem, amelyet bárki ingyen
igénybe vehet! A szolgáltató központ használatával és
díjaival kapcsolatos információ kérhető: Polgármesteri
Hivatal,( Szent István u. 10.) fsz 2. irodájában, vagy telefonon
a 42/290-000, 102-es melléken. Nagy Sándor

2015. MÁRCIUS 01-TŐL BEVEZETÉSRE KERÜL A
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Újfehértó illetékességi területén 2015. március 1-jei hatállyal –
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.)
alapján – új adónem bevezetésére kerül sor.

Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni annak a
magánszemélynek, aki az önkormányzat illetékességi (bel- és
külterület) területén - 2015. március 01. napján -

•lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

•belterületi beépítetlen földrészlet tulajdonjogával,

•nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával
rendelkezik.

Az adó alanya – a nem magánszemély tulajdonában álló
lakásbérleti jog kivételével – az adótárgy ingatlan-
nyilvántartás szerinti tulajdonosa.

Amennyiben az adótárgyat vagyoni értékű jog (pl. kezelői
jog, vagyonkezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet,
használat joga, földhasználat stb.) terheli, az annak
gyakorlására jogosult az adó alanya. Gyakran előforduló eset,
hogy - az adóköteles adótárgynak az elhalt szülő házastársa
fele részben tulajdonosa, másik felére (a gyerekek által
örökölt tulajdoni hányadra) haszonélvezeti jog, özvegyi jog
jogosultja. Ebben az esetben csak és kizárólag az örökhagyó
házastársa lesz az adó alanya az adótárgy egészére
vonatkozóan.

Több tulajdonos esetében a tulajdonosok (ingatlan-
nyilvántartás szerinti) tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött
és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a
tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Fontos,
hogy a megállapodás csak akkor elfogadható, ha azt
valamennyi tulajdonos aláírta. Amennyiben a megállapodás
nem tartalmazza valamennyi tulajdonos adatát és aláírását,
akkor tulajdoni hányadaik arányában válnak adóalannyá és
az adott adótárgyról a tulajdonosoknak külön-külön kell
bevallást benyújtaniuk.

Nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jognak
számít a hitelintézetek, Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
tulajdonában lévő és velük kötött bérleti szerződésen alapuló
bérleti jog is. Az adó mértéke, adótárgyanként a R. 1. számú
m e l l é k l e t é b e n m e g h a t á r o z o t t a d ó ö v e z e t e k
figyelembevételével:

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól többek
között a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl.
garázs, üzlet, stb.) A nem lakás céljára szolgáló épületekről az
adóalanyoknak nem kell bevallást benyújtani.

Kérelemre mentes az adó megfizetése alól egy lakás céljára
szolgáló lakott építmény, építményrész után:

a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75.

életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául
szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve.

b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak
egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és az adó
alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint
más személy nincs bejelentve.

c) az az adóalany, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75.
életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául
szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van
bejelentve, aki tárgyév január 1-jéig a 75. életévét betöltötte.
Ez utóbbi három pontban felsorolt esetekben, a bevallást és a
mentességhez szükséges nyilatkozatot be kell nyújtani az
adótárgyról és a bevallás megfelelő pontjában jelölni kell az
adómentesség jogcímét.

Az adóalanyoknak az adóköte les adótárgyról ,
adótárgyaikról magánszemélyek kommunális adója
bevallást, bevallásaikat az adókötelezettségük keletkezését
(2015. március 01.) követő 15 napon belül, azaz 2015. március
15. napjáig kell benyújtaniuk az adóhatósághoz.

2015. február hónap utolsó hetében minden lakóingatlanhoz
kiküldésre kerül a bevezetésre került adóval kapcsolatos
tájékoztató, bevallási nyomtatvány és az ehhez kapcsolódó
megállapodás. Lakóingatlanonként egy bevallási csomag
kerül kézbesítésre. Az adóalanyoknak valamennyi
adóköteles adótárgyukról teljesíteniük kell bevallási
kötelezettségüket akkor is, ha az adóhatóság erről külön nem
értesítette és nem bocsátotta rendelkezésre a megfelelő számú
bevallási nyomtatványt.

Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatvány 2015. március 01.
napjától a www.ujfeherto.hu honlapon elérhető, illetve
személyesen is beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.
(Újfehértó, Szent I. u. 10. fsz.1.)

Az előző évek tapasztalatai alapján, külön is felhívom a
figyelmüket arra, hogy ahol ugyanazon helyrajzi szám alatt
kettő adótárgy (lakás) található az ingatlanon egymás mellett,
mögött vagy egymás felett, mely műszakilag elkülönített és
külön bejárattal ellátott épület, épületrész, az adótárgyak
száma kettő lakás lesz, ezt a darabszámot kell feltüntetni a
bevallás megfelelő pontjában. Az épület műszakilag akkor
elkülönített, ha az épületen belül van olyan helyiség vagy
helyiségcsoport, amely az épület többi részétől függetlenül,
önálló funkció hordozására is alkalmas. Az épületrész külön
bejárattal akkor ellátott, ha közvetlenül a közterületre
vagy/és az udvarra nyíló be- és kijárattal rendelkezik. Az is
külön bejáratnak számít, ha egy többlakásos, többfunkciós
épületben közvetlenül a lépcsőházból, vagy a folyosóról
nyílik a bejárat.

Fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető
személyesen az Újfehértó Polgármesteri Hivatal (Szent István
út 10.) fsz. 1. számú hivatali helyiségében, illetve telefonon

a (42) 290 000/101. mellék telefonszámon. Dr. Szűcs Andrea

A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság
által kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély
adózó esetében 200 ezer forintig terjedhet.

A bevallások beérkezése és feldolgozása után az adóhatóság
minden adóalanyt határozattal fog értesíteni a 2015. évi
fizetési kötelezettségéről, melynek mellékletét képezi a
befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízás.

7.oldal

Település-
központ Kisváros Kertváros Falusi Gazdasági
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TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER
VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) újabb módosítását követően
2015. március 01. napjával teljes mértékben átalakul a
szociális támogatási rendszer.

A járásoktól kérhető támogatások közé tartozik majd a
közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka,
e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s r a v a l ó j o g o s u l t s á g ,
foglalkozáshelyettesítő támogatás (fht), egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres
szociális segély).

A jogszabály módosítása következtében 2015. március 01.
naptól az aktív korúak ellátásának megállapítása nem a
jegyző hatáskörébe tartozik, hanem a járási hivatal hatásköre,
így a 2015. március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával
összefüggésben folyamatban lévő ügyekben már a járási
hivatal jár el, a folyamatban lévő ügyek iratait a jegyző átadja
2015. március 6-áig az illetékes járási hivatal számára.
Továbbá a fentieken túl, a járási hivatal jár el a 2015. február
28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem
szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyekben is,
ezen ügyek ügyiratai is átadásra kerülnek 2015. március 6-áig
az illetékes járási hivatal számára. Az átvételről a járási
hivatal 60 napon belül értesíti az ügyfeleket.

Az aktív korúak ellátásán belüli rendszeres szociális segély
jogcím megszűnik 2015. február 28. napjával, helyette 2015.
m á r c i u s 0 1 . n a p j á v a l e g é s z s é g k á r o s o d á s i é s
gyermekfelügyeleti támogatás jogcím kerül bevezetésre.

A Szt. módosítása 2015. március 01. napjával a fentieken túl
m e g s z ű n t e t t e t ö b b e k k ö z ö t t a m é l t á n y o s s á g i
közgyógyellátást, a méltányossági ápolási díjat, és a
lakásfenntartási támogatást, mint szociális támogatásokat. A
már megállapított támogatások a jogosultság határozatban
megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig
folyósításra kerülnek. A 2015. január 1-jén lakásfenntartási
támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a
2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás
megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult
ügyekben a lakásfenntartási támogatást kizárólag 2015.
február 28-áig terjedő időtartamra lehet megállapítani. A
2014. december 31-ét megelőzően megállapított
lakásfenntartási támogatás esetében a határozatban
megállapított időtartamig folyósításra kerül az ellátás.

Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló
támogatások elnevezése márciustól egységesen települési
támogatás lesz, ebbe a támogatási formába tartoznak majd
bele a korábbi különböző átmeneti-, családi krízis-,
lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek,
támogatások.

Újfehértó Város Képviselő-testülete a települési támogatás
2015. március 01. napjától történő biztosításáról az alábbiak
szerint döntött.

A korábban önkormányzati segély jogcímen igényelhető
szociális ellátási formák (rendkívüli élethelyzet, elemi csapás
- kár, temetési költségek viseléséhez kapcsolódó rendkívüli
kiadások) települési támogatás jogcímen megmaradtak,

továbbá új jogcímként a gyógyszerkiadások viseléséhez
kapcsolódó rendkívüli kiadások csökkentéséhez kapcsolódó
rendkívüli települési támogatási forma kerül bevezetésre. Az
i g é n y l é s f e l t é t e l e v á l t o z a t l a n , r e n d s z e r e s í t e t t
formanyomtatványon, 2015. március 01-étől a rendeletben
előírt mellékletek becsatolásával igényelhető.

Továbbá tekintettel arra, hogy a Szt. 2015. március 01.
napjától teljes mértékben megszüntette a lakásfenntartási
támogatást, így Újfehértó Város Képviselő-testülete a
megszüntetésre kerülő lakásfenntartási támogatáshoz
hasonló típusú, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
v i s e l é s é h e z k a p c s o l ó d ó a n r e n d s z e r e s – h a v i
rendszerességgel nyújtott - települési támogatás
bevezetéséről döntött. Ezen ellátási forma havi
rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 3000.-
(háromezer) forint összegben, egy évre kerül megállapításra.
Fenti jogcímen települési támogatás megállapítása iránt azon
személyek nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelem
benyújtása idején nem részesülnek a lakhatási kiadások
csökkentését szolgáló egyéb szociális ellátásban, feltéve,
hogy a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.

A rendszeres települési támogatás 2015. március 01. napjától
igényelhető az erre rendszeresített formanyomtatványon, a
rendeletben előírt mellékletek becsatolásával a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Osztály Szociális Ügyfélszolgálatán.

További információ: Polgármesteri Hivatal, fsz. 9. számú
hivatali helyiség, Telefon: 06/42- 290-000/109. mellék.

Dr. Velkeszi Zsanett  osztályvezető

6.oldal

FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK

Az Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatti Központi Orvosi
Rendelő 1. emeletén fizikoterápiás kezelések igénybevételére
van lehetőség. Az egyes készülékekkel az alábbi betegségek
kezelésére van mód:

1. Ultrahang készülék: mozgásszervi megbetegedések,
gerinc, végtagízületek lágyrészeinek gyulladásos és
degeneratív megbetegedésének kezelésére,

2. Galván készülék: a kezelések hatására az idegek vezetése
megváltozik, fájdalomcsillapító hatására a gerincből kiinduló
és a végtagokba sugárzó zsibbadás megszűnik,

•Kalcium electrostasis kezelés: kálciumot juttatunk a testbe,
mely segíti a csontosodást törések után vagy kopások esetén

•Iontophoresis: galvánkezelés gyógyszerbevitellel történő
kezelése, mely gyorsítja a fájdalom és gyulladás csökkenését

•Selectív ingeráram kezelés: alkalmazása során az
idegingerlés fokozásával a bénult, sorvadt izmokat ismét
normális mozgásra bírjuk,

3. TENS készülék: ideg, izom stimulálására alkalmas, mely
készülék alkalmazható beültetett fém esetén is,

4. LÉZER: serkenti a test öngyógyító képességét, gyulladás- és
fájdalomcsillapító hatása van, alkalmazható továbbá:
fogászati problémák (pl. szájzár), bőrproblémák (pl.
lábszárfekély), izom, izületi problémák kezelésére, stroke
utókezelésére. Szeretettel várunk minden gyógyulni vágyót!

Tódor Irén

ÉRTÉKTÁRI FELHÍVÁS

Újfehértó Város Képviselő-testülete az Újfehértó területén
létrejött és létrehozott nemzeti értékeknek a számbavétele,
azok adatainak gyűjtése és nyilvántartása céljából létrehozta
az Újfehértói Települési Értéktárat.

A települési értéktárban olyan értékeket lehet „felhalmozni”,
mely a helyben élők számára nemcsak kulturális, hanem
érzelmi értékeket is jelentenek. Ezekben a helyi értéktárakban
lehet megőrizni olyan, csupán az adott településre jellemző
tárgyakat, épületeket, szokásokat, mely esetleg máshol nem
vagy más módon váltak hagyománnyá.

Újfehértón a települési értékek azonosítását, az Újfehértói
települési értéktár létrehozását, annak gondozását, a Zajti
Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és
Könyvtár (4244. Újfehértó, Egészségház u. 2.) látja el. Az
intézmény munkáját 10 tagú szakmai bizottság segíti. A
szakmai bizottság döntése nélkül, a települési értékek
Újfehértói Települési Értéktárba történő felvételéről az
intézményvezető érvényes határozatot nem hozhat.

A szakmai bizottság tagjai:

Épített környezet: Tardi Róbert

Ipari és műszaki megoldások: Csegény Mihály.

Sport: Kranyik István

Kulturális  Örökség: Balogh Miklós

Kocsisné Vizi Margit

Természeti környezet:  dr. Szabó Tibor

Agrár- és élelmiszergazdaság: Molnár János

Egészség és életmód: Meglécz Józsefné

Turizmus és vendéglátás: Papp József

Elnök: Zajti Ferenc Kulturális Központ vezetője

Az alábbi felhívás közzétételével kérjük az újfehértói
polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy
lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre
érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat
terjesszék elő.

A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt
létrehozott helyi érték felvételét az Újfehértói Települési
É r t é k t á r b a b á r k i í r á s b a n k e z d e m é n y e z h e t i a
www.ujfeherto.hu honlapon vagy az intézményben található
adatlap kitöltésével és visszaküldésével.

A javaslatokat folyamatosan be lehet nyújtani postai úton
vagy személyesen a polgármesterhez címezve, a
Polgármesteri Hivatal titkárságára (4244. Újfehértó, Szent
István u.10. ).

Az Intézmény a szakmai bizottság javaslata alapján, a
beérkezett javaslatok értékelését követően dönt az Értéktárba
történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról. A település
helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba,
majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar
Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi
jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával,

egyediségével és minőségével a magyar nemzet
legkiemelkedőbb alkotásainak számító nemzeti értékekből a
Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat,
melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi
termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat,
vadászat és állategészségügy területét –, különösen a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat,
továbbá az állat- és növényfajták.

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és
gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi
javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények,
gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.

c) épített környezet:

a környezettudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen
az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését
szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve
a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi
javai, különösen az egyes technológiák, technikák,
berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel
végzett személy- és áruszállítás.

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi
javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és
népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet,
képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a
védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe
tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti
lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi
helyszínek.

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség
megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen
végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett
tevékenység, különösen a sportolói életművek és
csúcsteljesítmények.

g) természeti környezet: az ember természetes
környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai
képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és
geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti
területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint
az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó
szellemi termékek.

h) turizmus és vendéglátás:

a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a
vendéglátó ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe
tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Segítségüket és aktív részvételüket a gyűjtő munkában előre
is köszönjük!

Gál Ferencné
Zajti Ferenc Kulturális Központ
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TÁJÉKOZTATÓ A KISKERESKEDELMI SZEKTORBAN
TÖRTÉNŐ

VASÁRNAPI MUNKAVÉGZÉS TILALMÁNAK
SZABÁLYAIRÓL

Tájékoztatjuk a kiskereskedelmi tevékenységet folytató
egyéni és társas vállalkozásokat, hogy az Országgyűlés által
elfogadásra került a kiskereskedelmi szektorban történő
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII.
törvény, mely hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre terjed
ki, függetlenül attól, hogy azt állandó jelleggel vagy
esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen
folytatják. A törvény rendelkezése szerint a hatálya nem
terjed ki a gyógyszertárak, a benzinkutak, a reptéri boltok, a
vasúti és autóbusz-pályaudvarokon lévő üzletek nyitva
tartására, a büntetés-végrehajtási intézetekben, egészségügyi
intézményekben és katonai objektumokban zajló
kereskedelmi tevékenységre, valamint a piacokra, vásárokra
sem. A tilalom nem vonatkozik továbbá a kereskedelmi
jellegű turisztikai és a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási
tevékenységre, a szálláshelyen végzett kereskedelemre, a
vendéglátásra, a világörökségi területen található üzletekre,
valamint a kulturális tevékenységet és a fürdőszolgáltatást
kiszolgáló kereskedelemre sem.

A jogszabály irányadó rendelkezése szerint főszabályként az
üzletek - törvényben vagy a törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel -
kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthatnak
nyitva; vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tartanak. A
törvény azzal kapcsolatban is több kivételt tartalmaz, hogy
mely boltok lehetnek nyitva vasárnaponként. Így például a
200 négyzetméternél kisebb üzletek kinyithatnak a hét utolsó
napján, de csak egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy
gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró
természetes személy tagja maga, vagy családtagja folytatja a
kereskedelmi tevékenységet. Továbbá kivételként
rögzítették, hogy az adventi időszakban és az év egy
szabadon választható vasárnapján nyitva lehetnek az üzletek.

A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletek
vasárnap és munkaszüneti napokon 5 és 12 óra között
lehetnek nyitva, az újságosok és a virágüzletek 6-tól 12-ig, a
sportlétesítményekben lévő boltok pedig ezeken a napokon a
sportrendezvények ideje alatt tarthatnak nyitva.

A törvényben lehetőséget adtak arra is , hogy
kormányrendeletben - az adott település vagy településrész
sajátosságaira tekintettel - az e jogszabálytól eltérő
szabályokat is megállapíthassanak. Az előírások betartását a
fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, amely első jogsértés
esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra, a második jogsértésnél
30, a harmadiknál pedig 90 napra záratja be a kereskedelmi
egységet, bármelyik következő jogsértés esetén viszont már
egy évre záratják be az adott üzletet. Az elfogadott törvény
2015. március 15-én lép hatályba, a jogszabályi rendelkezések
betartását , a törvény felhatalmazása alapján a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség fogja ellenőrizni.

Dr. Velkeszi Zsanett  osztályvezető

SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSA

Újfehértó Város Önkormányzata, mint az Újfehértói
Köztemető fenntartója értesíti a lakosságot, hogy

- a 1990 év végéig temetett és újraváltott sírok 25 éves
használati ideje, illetve

- a 2005 év végéig betemetett és újraváltott urnafülkék
használati ideje

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama egy
személyes sírhely esetén 25 év illetőleg az utolsó koporsós
rátemetés napjától számított 25 év; míg két személyes sírhely
esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év

Amennyiben a temetési helyek újra váltására nem kerül sor, a
rendelkezési jog gyakorlása megszűnik és a temetési hely -
kormányrendeletben foglaltak szerint – megszüntethető. Az
így megszűnt temetési helyekre – a kialakítást követően -
újbóli temetésekre van lehetőség.

A fentiekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető
telefonon 42/290-000/116. melléken. Nagy Sándor

2015. december 31.- ig lejár!

ELADÓ

Újfehértó Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az
alábbi vagyontárgyait:

Piaci vasasztal – 3 db (méret: 75x120x80)  ár: 3 000.- forint;

Piaci vasasztal – 18 db (méret: 75x150x80) ár: 4 000.- forint;

Konyhaszekrény alsó, 1 db,  ár: 5 000.-forint

Konyhaszekrény - felső,  1 db, ár: 3 000.- forint

Hűtőszekrény - Lehel-  1 db,  ár: 2 000.- forint

Hűtőszekrény – Zanussi, 1 db,  ár: 5 000.- forint

Hűtőszekrény -, 1 db,  ár: 3 000.- forint

Gáztűzhely – Vesta 4, földgázas 1 db,  ár: 5 000.- forint

Faipari gépek - Körfűrész váz, 1 db,  ár: 5 000.- forint

Mikrohullámú sütő – Sencor,  1 db  ár: 1 000.- forint

Mikrohullámú sütő – Fiamar, 1 db  ár: 1 000.- forint

Fénymásoló-Konica Minolta C. EP 1052, 1 db ár: 6 650.-Ft

Fénymásoló - Konica Minolta C. EP 251, 1 db  ár: 27 950.Ft

Nyomtató PIXMA A4, tintasugaras, 1 db ár: 9 965.Ft

Nyomtató - HP Deskjet 5150,  1 db  ár: 8 400.- forint

Fénymásoló - Konica Minolta di 1611,  2 db,  ár: 24 450Ft

Fénymásoló - Xerox Document C.  220 ST, 1 db, ár: 31 500.Ft

Nyomtató - HP Laserjet Nyomtató 1320, 1 db,  ár: 19 550.- Ft

Nyomtató - HP Laserjet 1000 series, 2 db,  ár: 9 800 forint

Nyomtató - HP Deskjet 940 C , 2 db,  ár: 9 800 forint

Az értékesítésre kerülő tárgyak használtak, felújításra
szorulnak, egyesek alkatrészként történő felhasználásra
alkalmasak. Az értékesítés időpontja: 2015. február 13. 8 óra,
értékesítés helye: volt KHT udvar, 4244 Újfehértó Bartók Béla
utca 7. Érdeklődni a 42/290-000/116. mell. telefonszámon
lehet

SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG

RÖPLABDA A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

2015. februártól röplabdatanfolyam indul a Városi
Sportcsarnokban. Érdeklődni és jelentkezni a helyszínen,
(Újfehértó, Vasvári P. u. 15) jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A jelentkezési lap a www.ujfeherto.hu honlapon is
megtalálható, amit leadhatnak a helyszínen, vagy az aláírt,
szkennelt kérelmet megküldhetik az uszoda@ujfeherto.hu e-
mail címre.

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul el.
Általános iskola 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam, valamint
„felnőttek” jelentkezését várjuk.

Az órák időpontjainak meghatározása a csoport tagjai és az
oktató egyeztetése alapján történik. Oktató: Fáth Balázs tel:
20/345-3726 A tanfolyam ára: 10 000.- forint/fő/10 alkalom,
amely tartalmazza a tornacsarnok igénybevételének és az
oktatásnak az árát is. V. S.

2015. február 1-jétől újra igénybe vehető a masszázs a Városi
Sportlétesítményben.Előzetes bejelentkezés alapján,
Komjáthyné Pintér Mária várja kedves vendégeit.

Árak: Hátmasszázs: 2400.- ft/30 perc

Egésztest: 4400.- ft/60 perc

Talpmasszázs: 2000.-ft/30perc

Érdeklődni és bejelentkezni a helyszínen ( Vasvári P. u. 15.)
vagy a 06/ 42 590-116 telefonszámon lehet.                  V.S.

MASSZÁZS A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYBEN

KEDVES LEENDŐ FALLABDA RAJONGÓK,
TUDTÁTOK?

A squash-ról tudnunk kell, hogy az egyik leginkább
energiaigényes sportágak közé tartozik. Az edzések hatására
felgyorsult zsír- és szénhidrát anyagcseréje , a
testsúlyszabályozásban vezet eredményre. A változatos,
szórakoztató, játékos edzések szinte észrevétlenül
„apaszthatják” a zsírpárnákat.

Az átlagosan ajánlott 60 percnyi játék kiemelten fejleszti a
szív-és keringési, valamint a légző szervrendszer működését.
A szív és izomzat hajszálérrendszerének fejlődése a szívizom
infarktus és a magas vérnyomás betegségek megelőzésben
kiemelkedő hatású. Gyerekek és felnőttek részére egyaránt
üdítő mozgásforma, hiszen úgy terheltetjük meg
szervezetünket, hogy a játék hevében észre sem vesszük.
Évszaktól függetlenül télen-nyáron játszhatjuk.

Kényelmes edzőruhát, világos talpú cipőt (ami nem hagy
nyomot a parkettán), törülközőt feltétlenül hozz magaddal!
Ütő bérelhető a labdát pedig adjuk.

Az Uszoda és a Szabadidőközpont szolgáltatás árairól a
helyszínen az információnál, telefonon (42/590-116),
Újfehértó Város honlapján, vagy facebook oldalunkon lehet
tájékozódni. V.S.

2015. január 1-jétől a Városi Sportcsarnokban (Újfehértó,
Vasvári P. u. 15.) megkezdte működését a H2O Büfé.

Nyitva tartás: A hét minden napján: 13. 00 órától 21.00
óráig. Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

Ismét üzemel a Városi Sportcsarnokban a Büfé

MINDEN KEDDEN VÍZI TORNA A VÁROSI
TANUSZODÁBAN 17:30-18:15

„MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT”

A „Mozgással az Egészségért” című elnyert pályázatnak
köszönhetően 2015. február 20.- án az Újfehértó Városi
Sportcsarnok ad otthont az „Egészségnap” elnevezésű
rendezvénynek, valamint 2015. február 21.- én az Újfehértó
Sportegyesület által megrendezett két fordulós Selejtező foci
tornának. A futball rajongók szórakoztatásáról a színvonalas
mérkőzések gondoskodnak. A nap folyamán izgalmas
versenyeken és érdekes előadásokon vehetnek részt az
érdeklődők az épületkomplexumunk különböző
részlegeiben:

-városi úszóbajnokság,-házi squash és bowling bajnokság,

-drog prevenciós előadás,-dohányzás megelőző előadás,

-„Élj egészségesen, hogy vért adhass másoknak”szlogennel
véradás,-vérnyomás és vércukor szint mérés,

-munkahelyek közötti játékos vetélkedő.

Azoknak, akik szeretnének eltölteni egy kellemes hétvégét,
megéri ellátogatni hozzánk, hiszen a sportrendezvény teljes
időtartama alatt a H2O Bár és szabadidő központ, valamint az
uszoda minden részlege szeretettel várja a kikapcsolódni
vágyó családokat. A rendezvény a Magyar Olimpiai
Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával valósul meg.

Támogatók: Zsindelyes Pálinkafőzde és a Szabolcs Takarék

V. S.

ÚSZÓTANFOLYAM A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

2015. februártól úszótanfolyam indul a Városi
Sportcsarnokban.

Érdeklődni és jelentkezni a helyszínen, (Újfehértó, Vasvári P.
u. 15) jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési lap a
www.ujfeherto.hu honlapon is megtalálható, amit
leadhatnak a helyszínen, vagy az aláírt, szkennelt kérelmet
megküldhetik az uszoda@ujfeherto.hu e-mail címre.

Az órák időpontjainak meghatározása a csoport tagjai és az
o k t a t ó e g y e z t e t é s e a l a p j á n t ö r t é n i k .
Oktató: Thuróczy-Horányi Zsuzsa, tel: 30/2287404 V.S.

VÉRADÁS

Mozgással az egészségért című elnyert pályázat keretein
belül véradást szervezünk.

Véradás ideje: 2015. február 20. Péntek 10:00-13:00 óra között

Véradás helye:Thermárium Városi Uszoda és Sportcsarnok
Újfehértó, Vasvári Pál u. 15.

A véradáshoz személyi okmányok szükségesek!

(TAJ Kártya, Személyi Igazolvány, Lakcímigazoló kártya)

A rendezvény a Magyar Olimpiai Bizottság és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg!

Támogatók: Zsindelyes Pálinkafőzde és Szabolcs Takarék V.S
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FIZESSEN SZÉPKÁRTYÁVAL A VÁROSI
SPORTCSARNOKBAN!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014.decemberétől a Városi
Sportcsarnok (Újfehértó, Vasvári P. u. 15.) szolgáltatásai Szép
kártyával és bankkártyával történő fizetéssel is igénybe
vehetők. V.S.


