
  

2020. február     XXVIII. évfolyam  2. szám            Téglás Város Önkormányzatának lapja 

 
„20 éve Téglást szolgálom, ezután is ezt teszem!” 

 

Beszélgetés – Téglás jegyzőjével, Szilágyi József Lászlóval 

 

– Kiegyensúlyozott, határozott fellépés, barátságos hang 

fogad a Városháza jegyzői szobájában. 2020 januárjá-

ban a téglásiak számára sem ismeretlen, köztiszteletben 

álló egykori aljegyző úr pályázta meg a jegyzői státuszt, 

amit február 1-jétől hivatalosan betölt.  

Jegyző úr, mióta dolgozik a Téglási Önkormányzatnál? 

– 20 éve töltöm be a hivatalban az aljegyzői munkakört, 

ezáltal jól ismerem az önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal működését, jó a kapcsolatom a munkatársakkal, 

a képviselőkkel, a külső partnerekkel is. Alapvetően az 

egyik legfontosabb emberi attitűd számomra a segítség-

nyújtás, ami a hivatali munkámban is meghatározó. 

Most, ebben az új munkakörben nagy kihívást jelent  

számomra, hogy hatékonyabbá tegyem a munkavég-

zést.  

Számomra nagyon fontos, hogy olyan, hozzám hasonló 

– nagy munkabírású, precíz, felelősségteljes – kollégákkal 

dolgozzam, akik elkötelezettek Téglás fejlődése-, fejlesz-

tése iránt, és a saját munkakörük specialistái. 

– Személyesen Önnek mit jelent a hivatal vezetése? 

– Csapatmunkát. A polgármester úr irányítása alapján 

az irodavezetőkkel és a közművelődési szakemberrel úgy 

irányítani a munkát és a munkatársakat, hogy kiegyen-

súlyozottan, hatékonyan, mindenki megelégedésével 

folyjon a munka. Úgy legyenek szétosztva a kollégák 

között a feladatok, hogy mindenki olyan munkát végez-

hessen, mely őt szakmailag kielégíti, melyben sikereket 

tud elérni, mely ösztönzi a jó munkavégzésre. Ha lehető-

ség adódik, be kell vonni a kollegákat az új feladatokba, 

ami kihívást jelent számukra, és sikerélményt hoz. Mind-

ezek után fontosnak tartom, hogy az elvégzett munka 

értékelése következetes legyen. 

– Miben látja az önkormányzati feladatok lényegét?  
Lehet egyáltalán erről röviden beszélni? 

– Az önkormányzati feladatellátás nagyon szerteágazó 

dolog, valóban nehéz ezt pár mondatban összefoglalni. 

Két nagy területet emelnék ki, a jogalkotást, és a város-

gazdálkodást.  Az önkormányzati rendeleteket folyama-

tosan szem előtt tartom, és természetesen az új elvárá-

sok szemszögéből időről időre felülvizsgálom, hogy meg-

felel-e a helyi szabályozás a megváltozott közakaratnak. 

Evidenciában tartom, hogy a szabályok összhangban 

legyenek a város fejlődésével, és ne akadályozzák a 

gazdaság fellendítését.  

A városgazdálkodási feladatokhoz sorolom a helyi köz-

szolgáltatások és intézmények hatékony működtetését, 

az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást, és 

minden olyan feladatellátást, ami a lakosság mindenna-

pi életvitelét segíti, kiszolgálja. Ezt a rendelkezésre álló 

forrásokból a lakosság elvárásainak megfelelően kell 

biztosítani. 

– Hogyan látja Téglás városának intézményhálózatát? 

– A közszolgáltatások ellátása és az intézményhálózat jól 

kialakult, magas színvonalon működik. A jó infrastruktúrá-

val ellátott intézmények állapotát meg kell őrizni,  

és folyamatosan fordítani kell az állag-megóvásukra. 

TÉGLÁS JEGYZŐJE 
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Bowling pálya 

Bárczay Anna Városi Óvoda - Új év, új feladatok  

A város pénzügyi-gazdasági helyzete szintén jó.  

Az elmúlt időszakban megvalósult energetikai fejleszté-

sek jól fenntarthatóvá tették az intézményeket. 

– Végül engedjen meg egy személyes kérdést.  Hogyan 
éli meg emberileg ezt a rendkívül felelőségteljes mun-
kát? 

– A közszolgálati pályát élethivatásomnak tekintem.  

Úgy szeretném végezni feladataimat, hogy a lakosság 

bizalommal forduljon hozzám, kétség se merüljön fel, 

hogy a megoldást keresem a problémáikra. Szeretném, 

ha Téglás nem csak egy jól élhető alvó város lenne, ha-

nem megteremtené mindenkinek a lehetőséget arra, 

hogy itt vállalkozzon, munkahelyet teremtsen. 

Az interjút készítette: Kerekes-Bíró Éva 

kulturális referens 

Jelentős változással és felelősséggel kezdődött meg a 

2020-as év az óvodánkban.  

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb 

2020. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy neve-

lési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-

jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az eljárás a szülő kérelmé-

re indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, 

hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még 

nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármi-

lyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogal-

mazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasz-

tását.  

Így intézményünkben a 261 fő létszámból 112 fő tankö-

teles korú, azaz 2012. szeptember 01 és 2014. augusztus 

31 között születtek. Ebből 27 szülő kérte az Oktatási Hiva-

taltól az iskolakezdés halasztását. Pontos számot a hely-

ben hagyó illetve elutasító határozatokról várhatóan 

február végén tudunk majd.  

Munkaközösségeink sem tétlenkedtek, hiszen szabad-

idős munkaközösségünk a karácsonyi díszeket az újra-

hasznosítás jegyében tervezte, melyből a Városi Ezüst-

csengő rendezvényen kiállítást is szerveztek.  

Módszertani munkaközösségünk pedig a farsangi idő-

szak megnyitására színházba hívta az óvodásokat.  

A színházhoz a belépőjegyet az előző heti szabad játék 

napján lehetett összegyűjteni. A gyerekeknek a színház-

jegy megszerzése sikeres feladat volt és büszkén hozták 

a jegyüket a színházba. A színészek óvodánk pedagó-

gusai és asszisztensei voltak, akik szenzációs farsangi 

mesét adtak elő.  Közben pedig illatozott a farsangi 

fánk, melyet már hajnalban szorgoskodó óvónők és  

dadusok készítettek el.  

Kiemelt jelentőségű projekt, hogy 2019. október - 2020. 

szeptember között, havonta egyszer, alkalmanként 4x45 

perces időtartamban kerül sor Családbarát Ország Non-

profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság EFOP-

1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „A kora 

gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című 

projekt keretében, oktatási tevékenységébe illeszkedő-

en ingyenes képzésekre. Ágazatközi szupervízióban 

óvodánkban a védőnők, a bölcsődei kisgyermekneve-

lők, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és 

családsegítő szolgálat szociális szakemberei közös kap-

csolódási pontokon vitatják, beszélik meg ágazataikat 

érintő problémákat és keresnek újabb megoldásokat a 

kapcsolódásra.  

Szabó Mónika óvodavezető 
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A Háziorvosok szeretnék mindhárom felnőtt háziorvosi praxis betegeinek figyelmét ismételten felhívni arra, hogy 

a rendelési idők utolsó óráját előjegyzett betegeik részére kötelező fenntartani! 

 Dr. Barta Károly                 Dr. Silye Mihály             Dr. Tóth László 

HÉTFŐ: 8.00 - 13.00 13.00 - 18.00 7.00 - 12.00 

KEDD:  8.00 - 13.00 7.00 -12.00 13.00 -18.00 

SZERDA: 13.00 - 18.00 8.00 - 13.00 7.00 - 12.00 

CSÜTÖRTÖK:   7.00 - 12.00 13.00 -18.00 12.00 - 17.00 

PÉNTEK: 13.00 -18.00 7.00 -12.00 8.00 - 13.00 

FELNŐTT HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE 
2020. március 1-től 

TÁJÉKOZTATÁS ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL 

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az éves adót a 

megszokott módon két részletben teljesíthetik az alábbi 

időpontokig: 

- I. féléves adó fizetési határideje: 2020. március 16. 

- II. féléves adó fizetési határideje: 2020. szeptember 15.  

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség 

napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlé-

kot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden 

naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség 

előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes 

jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértéké-

nek háromszázhatvanötöd része.  

Felhívom a figyelmüket, amennyiben gépjármű adófize-

tési kötelezettségük határozatban lett közölve, az értesí-

tésben azok az adóösszegek és rendszámok nem szere-

pelnek. Kérjük, hogy a határozat alapján tegyenek ele-

get gépjárműadó fizetési kötelezettségeiknek. A határo-

zat tartalmazza a befizetéshez szükséges adatokat.  

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásá-

ra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról 

történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak 

belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-

átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie vagy a 

helyben szokásos módon: a Takarékbank Zrt helyi kiren-

deltségében. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

alapján a gazdálkodó szervezetek (a polgári perrendtar-

tásról szóló törvényben meghatározott belföldi székhely-

lyel meghatározott gazdálkodó szervezet) számára 

2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.  

 

Az egyéni vállalkozóknak, vállalkozásoknak az adószám-

la egyenleget elektronikus úton, cégkapura, ügyfélka-

pura küldtük meg.  

A befizetéshez, utaláshoz szükséges azonosítót, mutatót, 

számlaszámot a kiküldött értesítők tartalmazzák.  

 

Ha adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük van, 

munkatársaink a Polgármesteri Hivatal 6-os irodájában, 

ügyfélfogadási időben, készséggel állnak rendelkezésük-

re. 

A NAV mindenkinek elkészíti az szja-bevallás tervezetét, 

akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen 

munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett ma-

gánszemély vagy akár egyéni vállalkozó.  
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arra hívta fel a  

figyelmet, hogy az egyéni vállalkozóknak - kivéve a  

tavaly mellékállásban katás vagy evás vállalkozókat -, 

az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek  

továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást. 

A NAV által összeállított tervezet, amely a munkáltatók-

tól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza, azonban 

nekik is nagyban megkönnyíti a bevallás elkészítését. 

A tervezetek március 15-étől elérhetőek a 

NAV honlapján, illetve a kormányzati portálon egyaránt. 

Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magán-

személyek a tervezet adatainak megtekintése, a nem 

kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, 

valamint a vállalkozói, őstermelői tevékenységgel össze-

függő adatok kiegészítése, majd mentése után küldhetik 

be a bevallást elektronikusan, a webes kitöltő felületen. 
 

A személyi jövedelemadó bevallás benyújtási határideje 

mindenkinek egységesen május 20.  
 

Az szja 1+1 százalékáról is május 20-áig rendelkezhetnek 

a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt 

civil szervezetet, egy vallási közösséget vagy a Nemzeti 

Tehetség Programot. Az egyházak részére tavaly tett 

rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig mó-

dosíthatók, vagy vonhatóak vissza.  

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS HATÁRIDŐK 
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Bowling pálya 

Itt az a jó, hogy együtt vagyunk! 
 

Téglás városának szívében a refor-

mátus templom melletti parókián 

éppen komádi hímzést készítenek az 

asszonyok. 

 Nem is olyan régen, 2017 szeptem-

berében a reformáció emléké-

vében, gyönyörű úri hímzéssel díszí-

tett – 3,6 méter átmérőjű, nyolc mé-

ter kerületű – új Úr asztali terítő elké-

szítésébe fogott a tíz, tizennégy fős 

csoport. Egy év múlva pedig nem 

csak az asztalra valót hímezték ki  

az asszonyok, hanem a szószékre, az 

orgonához a karzatra is készült új 

terítő. Mivel jól érezte magát ebben 

a közösségben mindenki, nem ma-

radtak el az alkalmak az eredetileg 

kitűzött cél teljesítése után, hanem 

kisebb lélegzetvételű munkákkal 

folytatódott az összejövetel: énekes-

könyvekre, bibliákra hímeztek borí-

tót. Időközben a városba, a gyüleke-

zetbe érkező vendégeknek kedves-

kedve keresztszemes öltéssel, 

„Téglás” felirattal, könyvjelzőket varrt 

a főleg  nyugdíjasokból álló szakkör. 

Számukra fontos, hogy nyitottak le-

gyenek, így kortól és felekezeti hova-

tartozástól függetlenül csatlakozhat-

nak a téglási polgárok ehhez a kez-

deményezéshez. 

2019-ben a parókia épü-

letében igényes, a mun-

káikat széles horizonton 

bemutató kiállítást szer-

vezett a lelkes kis amatőr 

csapat, mely a kezdetek-

től sok szakmai segítséget 

kap Koncz Józsefnétól és 

a Hajdúhadházi Kézi-

munka Körtől.  

Jelenleg is nagyon jó a kapcsolatuk, 

a kézimunkák drukkolásánál, a min-

ták, vagy a hímzőfonal kiválasztásá-

nál támaszkodnak erre a szakmai 

segítségre. 

A hímzőkör tagjai a szerda délutáni 

rendszeres együttlétek mellett közö-

sen mennek kirándulni, közelebb 

vagy távolabb lévő történelmi, kul-

turális emlékhelyeket meglátogatni, 

mert szeretnek együtt lenni, közös 

élményeket szerezni. 

A hímző kör nagyon büszke arra is, 

hogy a templomi karácsonyfára 

horgolhattak kis harangot, csillagot, 

angyalkákat díszítésképpen. Mind-

emellett számukra a közösség a lé-

nyeges, az, hogy szerda délutánon-

ként összejönnek, és a kézimunka 

mellett beszélgetnek. Ha megérkezik 

az első unoka, reménykednek, hogy 

még több gyerek jön, és tanítgat-

hatják őket, mesélhetnek nekik a 

régi időkről. A szép úri hímzést, a fe-

hér kikeményített horgolásokat nem 

maguknak csinálják, a meséket és 

történeteket nem önmagukért 

mondják, hanem Isten dicsőségére, 

az utódoknak, az unokáknak és 

dédunokáknak hagyják örökül.  

Ez az igazi kincs, ami talán nem min-

denhol terem, de Tégláson egész 

biztosan.  

 

HÍMZŐK 

Szépkorúak mondhatták el vélemé-

nyüket a korosztályukat érintő té-

mákról, problémákról az EFOP-1.5.3-

16-2017-00121 azonosító számmal 

ellátott „Humán szolgáltatások fej-

lesztése a települések összefogásá-

val” elnevezésű projekt kereté-

ben.  A téglási rendezvényteremben 

2020. február 6-án megtartott 

„lakossági beszélgetésen" Téglás 

egészségügyi és szociális ellátórend-

szerének lényeges kérdései és prob-

lémái, a város fejlődésének lehető-

ségei, a korosztály igényei és kom-

petenciafejlesztésének javaslatai 

voltak terítéken. 

Az eseményen tiszteletét tette 

Chebliné Kocsis Erzsébet alpolgár-

mester asszony, aki az esemény szer-

vezőjeként is képviselte az önkor-

mányzatot, és Dr. Terjék László képvi-

selő úr. A beszélgetésről feljegyzés 

készült, melyet a projektben dolgozó 

munkatársak a képviselő-testület 

felé továbbítottak, beszámolva az 

észrevételekről, ötletekről. 

Az 5 település - Hajdúhadház, Léta-

vértes, Téglás, Bocskaikert, Újléta –és 

a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat 

konzorciumában megvalósuló pro-

jekt részeként megrendezett ese-

ménynek havonta lesz folytatása, 

további témák várnak megtárgya-

lásra. 

 

Kerekes-Bíró Éva 

kulturális referens 

SZÉPKORÚAK FÓRUMA 
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2020. február 8-án huszonhárom 

oktatóképzős hallgatónak adta át 

oklevelét - ünnepélyes keretek kö-

zött - a Magyarországi Billings Köz-

pont és a Fília Alaítvány. 

A végzett oktatók közül 10 főt támo-

gatott a Katolikus Szeretetszolgálat 

a „Természetes gyermekáldás” pro-

jekt keretén belül.   

A Magyarországi Billings Központ 

vezetőinek célja, hogy oktatóik ré-

vén minél több fiatal pár, házaspár 

megismerje a Billings Ovulációs 

Módszert. 

Mi a BOM? 

„A Billings Ovulációs Módszer a fo-

gamzásszabályozás természetes 

módszere. Segítségével megtanuljuk 

felismerni a méhnyak által termelt 

nyákot, amely testünk természetes 

jelzése a termékeny időszakról. Rep-

roduktív rendszerünk rendkívül össze-

tett, az általa adott jelzések azon-

ban meglehetősen egyszerűek és 

segítenek abban, hogy megkülön-

böztessük ciklusaink termékeny és 

terméketlen fázisait. Ha megismerjük 

ezeket a változásokat, azonosítani 

tudjuk a fogamzóképes és nem fo-

gamzóképes időszakokat. A méh-

nyaki nyák a termékenység legmeg-

bízhatóbb jele. Ezt több mint 50 év-

nyi tudományos kutatás igazol-

ja.” (www.billings.hu) 

Az oktatók, s a módszer segítségével 

a nők megismerik saját termékeny-

ségüket, időben felismerik a lehetsé-

ges betegségeket.   

A BOM azonban nemcsak az egész-

ség megőrzésében segít, de meg-

hittebbé teszi a párok kapcsolatát, 

kölcsönös tisztelet alakul ki köztük, a 

férfi megismeri a nő testének csodá-

latos működését és értékeli azt.   

Az első végzett oktatók listája ha-

marosan elérhető lesz a Magyaror-

szági Billings Központ honlapján. 

A BOM az egyetlen olyan természe-

tes módszer, amit a Katolikus Egyház 

is elfogad és támogat.   

 

Az oktatás (és a későbbi képzések) 

a téglásiak számára is elérhető.  

 

Érdeklődni Juhász Imre plébánosnál 

lehet. 

Nadrai-Gergely Klaudia 

sajtó referens 

Magyarországi Billings Központ 

Tájékoztató a képviselő-testület 2020. februári üléséről 

BOM oktatók vették át oklevelüket Nyíregyházán 

Téglás Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2020. február 18-

án tartotta soron következő ülését a 

Polgármesteri Hivatalban. 

Az önkormányzati képviselők nyílt 

ülésen: 

- elfogadták Szabó Csaba polgár-

mester tájékoztatóját a lejárt határ-

idejű határozatok végrehajtásáról, 

az elmúlt testületi ülés óta történt 

fontosabb intézkedésekről; 

- jóváhagyták az Önkormányzat 

2019. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról szóló rendelet terve-

zetet; 

- döntöttek az Önkormányzat adós-

ságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megálla-

pításáról; 

- egyhangúlag, ellenszavazat nélkül 

elfogadták az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetését, ami minden te-

kintetben a város fejlődését szolgál-

ja; 

- felülvizsgálták az Önkormányzati 

Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkor-

mányzati rendeletet és új rendeletet 

fogadtak el; 

- jóváhagyták Téglás Város Önkor-

mányzatának 2020. évi összesített 

közbeszerzési tervét; 

- elfogadták a Városi Sportegyesület 

beszámolóját a 2019. évi tevékeny-

ségéről és eredményeiről, és felve-

tették a jelenlegi helyzet felülvizsgá-

latának lehetőségét; 

- döntöttek az étkezési norma eme-

lésére vonatkozó előterjesztésről – a 

nyersanyag költség emelkedésének 

függvényében – és a megemelt 

normaköltség figyelembe vételével 

módosították a személyes gondos-

kodást nyújtó gyermekjóléti ellátá-

sokról szóló önkormányzati rendelet-

ben szabályozott térítési díjakat; 

- elfogadták a Téglási Polgármesteri 

Hivatal szervezeti egységeként mű-

ködő Városi Konyha költséghaté-

kony működésének átszervezése 

érdekében javasolt változtatást, 

mely szerint a konyha engedélyezett 

munkavállalói létszáma 2020. július 1-

től 17 fő lesz. 

- módosították a „Zöld város kialakí-

tása Tégláson” elnevezésű projekt-

hez szükséges önerő mértékét, és a 

ténylegesen felmerült költségek 

alapján kismértékben csökkentették 

azt; 

- elfogadták a 2020. évi járási start-

munka pályázatokról szóló javasla-

tot; 

- jóváhagyták a Debreceni Egyetem 

Balásházy János Gyakorló Középis-

kolája és Kollégiuma és Téglás Város 

Önkormányzata között – a mezőgaz-

dasági szakképzés támogatásáról – 

kötendő együttműködési megálla-

podást; 

- döntöttek a Bárczay Anna Városi 

Óvoda 2020/2021 tanévi (nevelési 

évi) működési rendjének meghatá-

rozásáról:  

kijelölték az óvodai beiratkozás idő-

pontját: 2020. április 20-21. (helye: az 

óvodavezető irodája - Téglás, Kos-

suth u. 72/A.) és változatlan formá-

ban meghatározták az óvoda felvé-

teli körzethatárát,  -nyitvatartási 

rendjét, a maximális csoportlétszá-

mot és a csoportok számát; 

- elfogadták a „Humán szolgáltatá-

sok fejlesztése települések összefo-

gásával” című projekttel kapcsola-

tosan a képzési feladatok ellátására 

kiírt közbeszerzési eljárásra benyújtott 

ajánlatok értékelését és a döntöttek 

a nyertes ajánlattevőről; 

 

Az önkormányzati képviselők zárt 

ülésen: 

- kinevezték Somné Varga Viktóriát 

helyettesítés céljából a – gyermek-

szülés miatt betöltetlen – III. számú 

vegyes védőnői körzet védőnői fel-

adatainak ellátására 2020. március 1

-től, Horváthné Schleisz Anikó mun-

kába állásáig. 
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Több mint 15 éve annak, hogy Hazánkban leszereltek a 

mindezidáig utolsó sorkatonák. A tömeghadsereget fel-

váltotta az önkéntes alapon működő professzionális 

haderő, a sorkatonákat pedig a hivatásos, szerződéses 

és tartalékos katonák, akik immár toborzás útján csatla-

kozhatnak a sereghez. Ennek apropóján kerestük fel az 

év első napjaiban a Debrecenben működő megyei  

toborzó irodát. 

Mint ahogy az már több fórumon is elhangzott, a kor-

mány és a honvédelmi vezetés kiemelt célja, hogy a 

Magyar Honvédség a térség legmodernebb és legütő-

képesebb haderejévé váljon. Ennek érdekében folya-

matosan emelkedik a védelmi költségvetés, amely  

2020-ban meghaladja a 600 milliárd forintot. Miközben a 

Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében  

folyamatosan zajlik a korszerű hadieszközök beszerzése, 

egy olyan kiszámítható életpályamodell felépítése is zaj-

lik, amely elismeri a katonák szolgálatát, méltó megélhe-

tést biztosít számukra. 

„A Magyar Honvédség a biztos munkahely mellett folya-

matos képzési lehetőségeket nyújt, illetve lehetőség van 

a meglévő munkahely, vagy folyamatban lévő tanulmá-

nyok mellett a tartalékos szolgálat vállalására is. Tapasz-

talataink alapján a katonai pálya továbbra is népszerű 

Hajdú-Bihar megyében” – tudtuk meg Tóth Imre őrnagy-

tól, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ toborzó 

részlegvezetőjétől. A toborzó iroda vezetője számokkal is 

alátámasztotta mindezt, hiszen mint elmondta, 2019-ben 

a megyéből 192 fő vonult be szerződéses katonai szolgá-

latra, 135 fő vállalt önkéntes tartalékos szolgálatot, 57 fő 

pedig valamelyik katonai tanintézetben kezdte meg a 

2019/20-as tanévet. 

A Péterfia u. 58/a szám alatt található Toborzó Irodában 

ottjártunkkor is többen érdeklődtek a honvédségben 

vállalható szolgálati lehetőségekről. Nem meglepő mó-

don – hiszen az év eleje a pályaválasztás időszaka – ket-

ten közülük a katonai tanintézetbe történő jelentkezési 

lapot töltötték ki éppen. 

„Akik az érettségi bizonyítvány megszerzését követően 

hivatásos katonai pályára készülnek, azok a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemre, illetve az MH Altiszti Akadémiá-

ra adhatják be a jelentkezésüket. A 2019/20-as tanévtől 

„Acélkocka” néven egy megújított altisztképzési rend-

szert dolgozott ki a Magyar Honvédség. Az egyéves, tan-

folyamrendszerű képzés már a tanulmányok alatt is havi 

jövedelmet biztosít, illetve a jelentkezők előképzettségé-

nek és érdeklődésének megfelelő karrierlehetőséget 

kínál” - tájékoztatott Tóth őrnagy. 

Az iroda ügyfélszolgálatán érdeklődhetnek azok is, akik 

munkalehetőséget keresnek. A szerződéses katonai szol-

gálat állandó, napi munkaviszonyt biztosít, míg a tartalé-

kos forma azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy meglé-

vő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvé-

delmi feladatokban. 

„Folyamatosan várjuk az érdeklődőket, hiszen számos 

munkakörben tudunk beosztást kínálni. A Magyar  

Honvédség biztos megélhetést, kiszámítható életpályát 

és karrierlehetőséget garantál tagjai számára. Az alapfi-

zetés mellett étkezési és utazási támogatásban is része-

sülnek a katonák, alapilletményüket plusz juttatás,  

pótlék, valamint az esetleges többletmunkáért járó kifize-

tés tovább növelheti. Akit érdekel az egyenruhások vilá-

ga, szeretne hozzánk tartozni, ne habozzon, tudunk  

számára olyan szolgálati formát kínálni, amely megfelel 

az élethelyzetének, elképzeléseinek, céljainak” – zárta a 

beszélgetést Tóth Imre őrnagy. 

 

 

 

 

 

Fotó: Koncsek Barna főhadnagy,  

illetve Magyar Honvédség archív 

LEHETŐSÉGEK A HADERŐBEN 
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Eladó: 40 és 80 KW-os karborobot kazán, fűrészporos 

kazán, 200 db-os keltetőgép, cirokseprűkötő gép,  

2 db 25x6,5 m-es fóliaváz, 76-os ford cső, ventilátoros 

motor, ZIL hűtő, 1000 literes műanyag tartály, 150 kg-

os tolósúlyos és tizedes mázsa, 3 db aluradiátor, 200 

literes díszkerti medence, régi öntvénykályhák, Bécsi 

zongora.  

Érdeklődni: 06 70/342-8129 

Tisztelt Hirdető Partnereink! 

A Téglási Krónika 2019-től havi megjelenéssel, meg-

emelt, 2300 példányban készül, s minden téglási ház-

tartásba eljut.   

Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnere-

ink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk 

Önöket a részletes árakról és felületekről: 

 

1/1 oldal - 20.000 Ft, 1/2 oldal - 10.000 Ft,  

1/4 oldal -    6.000 Ft, 1/8 oldal - 3.000 Ft,  

1/16 oldal - 1 500 Ft.  

Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri 
megjelenésre vonatkoznak. 
 
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a 

hirdetés felvételekor. Lapzárta minden hó 10. napja. 

A  hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájá-

ban kérjük leadni. Érdeklődni az alábbi telefonszá-

mon lehet: 06 52/384 312 

 

Pályázat településfejlesztési, -üzemeltetési 

ügyintéző munkakör betöltésére 

Hulladékgazdálkodással, szállítással  

kapcsolatos ügyfélfogadás 

 

Németh Balázs: 06 20/215 7284 

Minden csütörtökön 9.30-12.00 

Helyszín: Irodaház (4243 Téglás, Malom u. 1.) 

 

______________________________________________ 

 

Falugazdász ügyfélfogadás 

 
Ollé Tibor: 06 70/933-7299 

Kedd: 8.00-16.00 

helyszín: Irodaház (Téglás, Malom u. 1.) 

 

A hét többi napján a Hajdúhadházi Kormányablak 

épületében várják a téglási ügyfeleket is (előzetes 

telefonos egyeztetés ajánlott) 

 NAK Falugazdász Irodájának ügyfélfogadási rendje: 

Hajdúhadház 

Kedd: 8.00-16.00 és Szerda 8.00-16.00 

Egyéb napokon az esetleges sürgős ügyek intézésé-

re forduljanak a debreceni falugazdász irodához 

(4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1. tel. : 52/503-310) 

Vagy a hajdúböszörményi falugazdászokhoz 

(4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 1.) 

ügyfélfogadási időben: 

hétfő:-csütörtök: 8:00-16:00 

péntek: 8:00-14:00  

ÜGYFÉLFOGADÁS 

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd 

 

Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi 

János u. 33., „KUTAS 2000” Erdőbirtokossági Társulat 

Hajdúhadház székhelyén 

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-péntekig telefonon 

egyeztetett időpontban 

Tel: 06 30/439-0609 

APRÓHÍRDETÉS 

A Téglási Polgármesteri Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.  

törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot  

hirdet településfejlesztési, -üzemeltetési ügyintéző 

munkakör betöltésére. 
 

Teljes munkaidős állás, munkavégzésének helyszíne: 

4243 Téglás, Kossuth utca 61.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Városüzemeltetési feladatok ellátása (szervezése, irá-

nyítása), településfejlesztési feladatok ellátása,  

közmunkavégzés szervezése, műszaki hatósági fel-

adatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntet-

len előélet; középfokú képesítés, vagy felsőfokú képe-

sítés; műszaki, jogi, vagy pénzügyi végzettség;  

B kategóriás jogosítvány; vagyonnyilatkozat tételi eljá-

rás lefolytatása. 

Elvárt kompetenciák: 

Jó szintű szervezőkészség, jó szintű kommunikációs 

készség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-

nal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Személyesen: Szabó Csaba polgármester, Szilágyi  

József László jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, 

Kossuth utca 61. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 10. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-

máció: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

próbaidő kikötésével létesíthető. 

Részletes információ: www.teglas.hu 


