Az 50 éves OMEGA együttes jubileumi
koncertje: 2012. június 29, pénteken
a DAC-stadionban. info: www.omega50.sk
Jubilejný koncert 50 ročnej rockovej
legendy OMEGA /HU/
29. júna 2012, v piatok na štadióne DAC.
info: www.omega50.sk
Megjelenik kéthetente
2012. június 6., 20. évfolyam, 10. szám
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Vychádza dvojtýždenne

10. číslo, 20. ročník, 6. júna 2012

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

A hétköznapok
hősei

H

ajlamosak vagyunk azt hinni, hogy díszpolgár csak az lehet, aki valami egészen
különlegeset alkotott. Hírnevet, rangot,
nemzetközi tekintélyt képzelünk a megtisztelő cím hordozója mögé, és hozzá
olyan tulajdonságokat, amelyekkel barátaink, ismerőseink – véleményünk szerint nem rendelkeznek. Talán ezért is csordogálnak olyan gyéren az ajánlások a városi kitüntetésekre, köztük a Dunaszerdahely
díszpolgára címre. Pedig ha jobban körülnéznénk, találnánk érdemes embereket akár személyes ismerőseink között is, csak épp a hétköznapok gondjai, bajai közepette
nem ismerjük fel őket. Már csak azért sem, mert a legtöbbjük az a fajta, aki képtelen menedzselni magát. Szerényen háttérbe húzódik, gondolva, hogy majd a munkája
beszél helyette. A munkáját viszont természetesnek
vesszük. Magunkban ugyan megállapítjuk, hogy jó, sőt
kitűnő, de annyira már nem érdemesítjük, hogy ezt ki is
mondjuk, netán jutalmazzuk. Aztán elmegy közülünk, épp
olyan csendben, mint ahogy élt és dolgozott, és akkor jövünk rá, ki is volt valójában, mit hagyott maga után. Például egy nagyon hamar nemzetközivé terebélyesedett gyermekrajzversenyt, olyat, amelyre Dunaszerdahely okkal-joggal lehet büszke. Nincs kedvesebb, hálásabb, izgalmasabb dolog, mint a gyerekrajz. Csakhogy erre rá is
kell jönni, és rengeteg energiával, aprómunkával megszervezni, lebonyolítani magát a versenyt. Ahogy azt Rácz
László, a Csallóközi Népművelési Központ egykori
munkatársa, a Csallóközi Színes Ceruzák megálmodója
és mindenese tette. Az idén beküldött 3169 rajz között sok
volt a küldföldi, most először Európán kívülről, Kazahsztánból, Hongkongból és Bangladesből is érkeztek
pályamunkák, oda is elért a dunaszerdahelyi verseny híre.
De kár, hogy ezt már Rácz László nem érte meg!

Testvérvárosi
látogatások
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služieb
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A vakációra
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Időszerű témák Aktuality

Az Arrabona a Duna-mente fejlesztéséért

Dunaszerdahelyen tartotta soros közgyűlését május 23–án az Arrabona Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, amelyet 2010–ben alapított meg Győr, Dunaszerdahely, Mosonmagyaróvár és Somorja a Duna menti térség közös területfejlesztése érdekében. A csoportosulás immár 25
települést tömörít a határ két oldalán, miután a dunaszerdahelyi ülésen újabb négy taggal bővült. Szlovákiából Nagymegyer és Felbár, Magyarországról
Dunakiliti és Nagyszentjános csatlakozott.

Az angol rövidítéssel Arrabona EGTC győri
székhellyel működik. Az ülésen Borkai Zsolt, Győr
polgármestere, a szervezet elnöke tájékoztatott arról,
hogy az uniós jogharmonizáció értelmében az EGTC
önállóan járhat el, saját alkalmazottakat foglalkoztathat,
és a hosszú távú közös projektek biztosítására közös
intézményeket és vállalkozásokat működtethet. A közgyűlés elfogadta a 2012-es költségvetést, és megválasztotta a társulás felügyelőbizottságának tagjait. Az
EGTC alelnöki tisztségét betöltő Dr. Hájos Zoltán
dunaszerdahelyi polgármester a sajtótájékoztatón
bejelentette: 2011-ben eredményesen pályáztak az
EGTC alapításához szükséges egymillió forintra, a működéshez húszmillió forintot nyertek el pályázaton.
„A csoportosulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásával, különböző programok és projektek megvalósításával segítse a Duna-mente ökológiai
rendszerének fenntartását, fejlessze a szociális és műszaki infrastruktúrát” – mondta Hájos Zoltán. Az Arrabona EGTC saját fejlesztési tervet készít a 2014–
2020 közötti uniós költségvetési időszakra.

Tizenharmadszor

Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre
a Csallóközi Színes Ceruzák, az óvodások nemzetközi képzőművészeti versenye. A dunaszerdahelyi önkormányzat által is támogatott verseny ismét hatalmas részvétellel zajlott, a zsűrinek nem kis
gondot okozott a beérkezett többezer alkotásból kiválogatni a legjobbakat. A gyermeki szemmel látott
világ bájosan groteszk vagy meglepően élesszemű
ábrázolása nem mindennapi élmény, ezért aki teheti,
nézze meg a Csallóközi Múzeumban a kiállítást,
amely július 9-ig tart nyitva.

Arrabona za rozvoj na oboch brehoch Dunaja
Riadne valné zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona EGTC sa konalo 23. mája vo veľkej zasadačke radnice v Dunajskej
Strede. Zoskupenie založili v roku 2010 štyri mestá v podunajskom regióne: Győr a Mosonmagyaróvár z Maďarska, zo Slovenska Šamorín a Dunajská
Streda. V súčasnosti už Arrabona EGTC má 25 členov, koncom mája prijali za nových členov obce Veľký Meder, Horný Bar, Dunakiliti a Nagyszentjános.
Zoskupenie má sídlo v Győri. Jeho predseda, primátor mesta Győr Zsolt Borkai po dunajskostred-

Olvasóink ﬁgyelmébe!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy
a DH következő száma július 4 – én jelenik meg.

Do pozornosti čitateľov!
Upozorňujeme milých čitateľov, že nasledujúce číslo DH vyjde 4. júla.

skom zasadnutí informoval novinárov o tom, že právne normy Európskej únie umožňujú zoskupeniu, aby
postupovalo samostatne, aby malo vlastných zamestnancov, môže prevádzkovať spoločné inštitúcie a podnikateľské aktivity za účelom zabezpečenia spoločných dlhodobých projektov. Na rokovaní odsúhlasili rozpočet zoskupenia na rok 2012 a zvolili členov dozornej rady. Primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos je podpredsedom zoskupenia a po rokovaní informoval o tom, že v roku 2011
získali grant vo výške 1 miliónov forintov na založenie združenia a na vykrytie prevádzkových nákladov ďalších 20 miliónov forintov. „Cieľom nášho zoskupenia je realizácia takých projektov na oboch
brehoch Dunaja, ktoré by umožnili zachovanie
vzácneho ekosystému, ako i rozvoj sociálnej a
technickej infraštruktúry. Tieto plány realizujeme v
systéme spolufinancovania aj s využitím zdrojov Európskej únie” - uviedol po rokovaní Z. Hájos. Arrabona EGTC pripraví vlastný rozvojový plán na rozpočtové obdobie EÚ na roky 2014 – 2020.

Žitnoostrovské pastelky
Už po trinásty krát zorganizovali medzinárodnú súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského
veku, Žitnoostrovské pastelky 2012. Do súťaže, ktorú podporila aj dunajskostredská samospráva, sa
zapojilo rekordný počet detí aj zo zahraničia. Porota musela vyberať zo stoviek zaslaných kresieb.
Svet videný detskými očami ponúka nevšedný zážitok, preto sa oplatí navštíviť výstavu ocenených
prác v Žitnoostrovskom múzeu do 9. júla.

Obchodná verejná súťaž

Nyilvános üzleti versenypályázat

Mesto Dunajská Streda oznamuje svoj zámer predať podľa § 281-288 zákona č. 513/1991 Z.b. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území Dunajská Streda formou obchodnej
verejnej súťaže: nebytové priestory, garáže vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, v budove hromadných garáží súp. č. 2167, vedenej na LV
č. 4645 Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda.
Informácie o vyššie uvedených nehnuteľnostiach je možné získať na adrese: Mestský úrad, Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská
Streda v kancelárii č. 210, na internetovej stránke: www.dunstreda.sk, a
na e-mailovej adrese: stefan.galffy@dunstreda.eu. Lehota na predkladanie
cenových ponúk končí dňa 31.07.2012.

Dunaszerdahely városa az 1991. évi. 513. számú törvény (Kereskedelmi
Törvénykönyv) 281-288-as paragrafusa és későbbi módosításai alapján eladásra kínálja a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő következő
ingatlanokat nyilvános üzleti versenypályázat formájában: a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeket (garázsok), amelyek a dunaszerdahelyi kataszterben a 4645-ös számú tulajdoni lapon vezetett 2167-es házszámú tömbgarázsban találhatóak.
Az ingatlanokról információ kapható a következő címen: Mestský úrad,
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 210-es számú iroda, a következő weboldalon: www.dunstreda.sk, a következő e-mail
címen: stefan.galffy@dunstreda.eu. Az árajánlatok benyújtásának végső
határideje: 2012. július 31.
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Testvérvárosi látogatásokon
Dr. Hájos Zoltán Beregszászon, Székelyudvarhelyen
és Zsombolyán járt
Május második felében Dr. Hájos Zoltán,
Dunaszerdahely polgármestere Beregszászon, Székelyudvarhelyen és Zsombolyán járt
hivatalos látogatáson. Az alábbiakban ezekről tájékoztatunk.
Dunaszerdahely polgármestere a beregszászi önkormányzat meghívására május 18-án látogatott az
ukrajnai Kárpátalján lévő kisvárosba, ahol városunkat képviselte a Beregszászi Városnapokon. Hájos Zoltán vendéglátója, Gajdos István polgármester a találkozón üdvözölte a dunaszerdahelyi
képviselő-testületnek azt a döntését, hogy a két város létesítsen testvérvárosi kapcsolatot. Megállapodás jött létre arról, hogy szeptember végén beregszászi küldöttség látogat Dunaszerdahelyre
az idei Csallóközi Vásárra, egyúttal sor kerül a testvérvárosi kapcsolatokat megpecsételő szerződés
aláírására is. Beregszász járási székhely az ukránmagyar határtól 6 kilométernyire. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint Beregszásznak 27.200 lakosa van, 48,1 % -a magyar nemzetiségű.
Székelyudvarhelyen, Dunaszerdahely testvérvárosában Hájos Zoltán Bunta Levente polgármester meghívására részt vett a IV. Székelyudvarhelyi Városnapokon. Városunk polgármestere vizitjével a székelyudvarhelyi küldöttség tavalyi dunaszerdahelyi látogatását viszonozta,
amely részt vett a Csallóközi Vásáron. „Székelyudvarhelyi látogatásomon megállapodtunk
abban, hogy szélesebb alapokra helyezzük az
együttműködést, bevonva többek között a képviselő – testületeket, a kulturális csoportokat és
sportegyesületeket is. A kétoldalú programokra
európai uniós pályázatok közös benyújtását tervezzük” – nyilatkozta lapunknak Hájos Zoltán. A
romániai Hargita megyében található megyei jogú
város, Székelyudvarhely a Székelyföld évszázados
hagyományokra visszatekintő központja. Lakossága 36 948 fő (2002), a lakosok 95,62% -a
magyar anyanyelvű.
A látogatások sorát a Zsombolyában tett vizit
zárta május 29-én. Ekkor került sor a Dunaszerdahely és Zsombolya közötti testvérvárosi kapcsolatok felvételéről szóló szerződés ünnepélyes aláírására. A dokumentumot a két város nevében Hájos Zoltán és Kaba Gábor polgármesterek látták
el kézjegyükkel. Gödöllő, Székelyudvarhely, Zenta és Szabadka (mindkettő Szerbia) után Zsombolya
is testvérvárosa lett Dunaszerdahelynek. Zsombolya Temes megyében Románia nyugati részén van,
fontos közlekedési csomópont Románia és Szerbia
határán. Népessége 11 605 fő (2002), a lakosok
14,8%-a magyar nemzetiségű.

Hájos Zoltán és Kaba Gábor kézfogása a testvérvárosokat szemléltető oszlopnál. / Zoltán Hájos a Gábor Kaba pri
stĺpe s názvami družobných miest.

Na návšteve družobných miest
V druhej polovici mája primátor Dunajskej
Stredy, JUDr. Zoltán Zájos absolvoval oﬁciálnu návštevu družobných miest nášho
mesta, Beregova (Ukrajina) a rumunských
miest Odorheiu Secuiescu a Jimbolia.
Z. Hájos pricestoval do Beregova 18. mája
na pozvanie primátora zakarpatského mestečka, kde sa zúčastnil mestských slávností. Jeho
hostiteľ primátor István Gajdos na oficiálnom
stretnutí privítal rozhodnutie dunajskostredskej samosprávy o nadviazaní družobných stykov medzi dvoma mestami. Dohodli sa, že koncom septembra pricestuje na Žitnoostrovský jarmok delegácia z Beregova a bude podpísaná
zmluva o nadviazaní družobných stykov. Beregovo je okresné mesto, vzdialené od ukrajinsko-maďarských hraníc na 6 km. Podľa oficiálnych údajov mesto malo v roku 2001
27.200 obyvateľov, z toho 48,1 percent sa hlásilo k maďarskej národnosti.
Do mesta Odorheiu Secuiescu pricestoval Zoltán Hájos na pozvanie primátora Levente Buntu, kde sa zúčastnil IV. ročníka mestských slávností. Primátor Dunajskej Stredy svojou ná-

vštevou opätoval minuloročnú návštevu delegácie
zo Székelyudvarhelyu na Žitnoostrovskom jarmoku. „Dohodli sme sa na prehĺbení spolupráce
ako aj na tom, že spolupráca bude pokračovať
v širšom rámci, aj so zapojením mestských poslancov, kultúrnych spolkov a športových oddielov. Na spoločné programy sa chceme uchádzať o EU-zdroje spoločne podanými grantami.“
– povedal pre DH Zoltán Hájos. Odorheiu Secuiescu je ústredné mesto v župe Hargita. Má 36
948 obyvateľov (údaj z roku 2002), z toho
95,62 percent tvorili Maďari.
Sériu návštev družobných miest uzavrel primátor Dunajskej Stredy v meste Jimbolia (Rumunsko). 28. mája slávnostne podpísali dohodu
o nadviazaní družobných stykov. Dokument v
mene dvoch miest podpísali primátori Zoltán Hájos a Gábor Kaba. Po Gödöllő (Maďarsko), Odorheiu Secuiescu (Rumunsko), Sente a Subotici
(Srbsko) sa družobným mestom Dunajskej Stredy stala aj Jimbolia, ktorá sa nachádza v západnej časti Rumunska, je dôležitou dopravnou tepnou na rumunsko-srbských hraniciach. Mesto má
11 605 obyvateľov (2002), z toho 14,8 percent sa
hlási k maďarskej národnosti.
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Interpellációk/ Interpelácie, názor

Képviselői interpellációk
A városi képviselő-testület május 15-i ülésén
a képviselők több közérdekű kérdésben interpelláltak.
Dakó Sándor (Most-Híd) a Vámbéry – téren tevékenykedő mintegy 40 vállalkozó nevében interpellált, akik a téren tapasztalható piszokra panaszkodtak. Úgy vélik, hogy hiába takarítanak a saját boltjaik előtt, a város elhanyagolja a kötelességét.
Hiányolják a virágdíszítést, a szemétkukákat és a
padokat. A tér pár éve még a város dísze volt, ma
pedig a szégyene – hangzott el az interpellációban.
A vállalkozók nevében kérte, hogy szakmai egyeztetés eredményeként váljon lehetővé a téren később
épült létesítmények színesre festése. Dakó képviselő sürgette továbbá, hogy a következő ülésen tárgyalják meg a Medicus AFK Kft. telekvásárlási kérelmét, ahol magánparkoló épülne az Október utca
sarkán. A polgármester szerint a pénzügyi lehe-

MKP- fogadónap
Az MKP városi képviselői csoportja tudatja, hogy június 6-án 16 és 18 óra között Bugár György tart fogadónapot a polgárok részére a Városházán a kis ülésteremben, június 13 – án pedig Karaffa Attila képviselő.

tőségekhez mérten tudnak eleget tenni a vállalkozók kérésének, a telekvásárlási kérelmet pedig a június 26-i ülésen tárgyalják meg.
Karaffa Attila (MKP) a DAC ificsapataiban focizó gyerekek szülei nevében kérdezett rá arra, hogy
a város hogyan támogatja az ifjúsági szakosztályt. A
polgármester elmondta, hogy a város a képviselő-testület határozata értelmében az erre elkülönített pénzt
rendszeresen átutalja az ifjúságiaknak, de azt nem tudják ellenőrizni, hogy miként használják fel ezt a pénzt.
Bachman László (Most-Híd) képviselő bírálta a városi rendőrök fellépését a térátadó ünnepségen. Az egyik tiltakozót észreveszik, a másikat
nem – mondta. A polgármester szerint a rendőrök
a jogszabályokkal összhangban megfelelő módon
látták el feladatukat.
Ravasz Marian (Most-Híd) afelől érdeklődött,
mikét áll a tervezett gyűjtőudvar ügye, amelyet telekvita hátráltat. Megkérdezte, hogy van-e stratégiai terve a városnak a szelektív hulladékgyűjtésre. .A polgármester szerint a telekvitát a bíróság
hamarosan lezárhatja. A hulladék szeparációja a
gyűjtőudvarprojekt részét képezi. A képviselő
sürgette minden dokumentum magyar verziójának
a felrakását a város weboldalára.
Habán Dana (Most-Híd) javasolta, hogy a DH
minden számában jelenjen meg cikk a környezettudatos magatartás ösztönzésére.

Interpelácie poslancov
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci interpelovali vo viacerých dôležitých
otázkach.
Alexander Dakó (Most-Híd) interpeloval v mene
podnikateľov Vámbéryho námestia, ktorí sa sťažovali
na neporiadok a špinu na námestí. Takmer štyridsať
podnikateľov sa sťažuje, že darmo upratujú pred svojimi prevádzkami, mesto podľa nich zanedbáva svoju povinnosť. Sú nespokojní s tým, že na námestí nie
je kvetinová výzdoba, chýbajú smetné koše a lavičky.
Kým námestie nedávno bolo pýchou mesta, teraz je
jeho hanbou – odznelo v interpelácii. A. Dakó žiadal
v ich mene umožnenie zmeny farebného vzhľadu dodatočne stavaných obchodov. Ďalej sa vyslovil za to,
aby na nasledujúcom rokovaní mestskej samosprávy
bola prerokovaná žiadosť Medicus AFK s. r.o. o odkúpenie mestského pozemku, na ktorom plánuje vybudovať súkromné parkovisko na rohu Októbrovej ulice. Podľa primátora požiadavkám podnikateľov sa mesto bude snažiť vyhovieť v rámci finančných možností.
Žiadosť spoločnosti bude predmetom nasledujúceho
rokovania mestského zastupiteľstva.
Poslanec za SMK Attila Karaffa interpeloval
v mene rodičov mládežníckeho klubu DAC, a žiadal informáciu o tom, ako mesto podporuje

mladých talentovaných futbalistov klubu. Primátor v odpovedi uviedol, že mesto postupuje na základe uznesenia mestského zastupiteľstva a finančné prostriedky sú pravidelne poukázané na účet mládežníckeho klubu. Žiaľ, o tom už mesto nemá prehľad, čo financujú z týchto peňazí.
Ladislav Bachman (Most-Híd) interpeloval vo
veci zásahu mestskej polície na odovzdávacej
slávnosti námestia pred MsKS. Primátor v odpovedi konštatoval, že policajti postupovali adekvátne
v zmysle právnych noriem.
Marian Ravasz (Most-Híd) žiadal informáciu
o plánovanom zbernom dvore a o tom, či má mesto pripravený strategický plán na separovanie a recykláciu odpadu. Urgoval zverejnenie všetkých dokumentov aj v maďarskom jazyku na webovej stránke mesta. Podľa primátora záležitosť zberného dvora zdržuje právny spor ohľadne pozemku, súd by spor
mohol ukončiť verdiktom už zakrátko. Mesto podá
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zriadenie
dvora, akonáhle budú zverejnené výzvy. Separácia
je súčasťou projektu. Prisľúbil nápravu zmeškania
materiálov v maďarčine na webovej stránke mesta.
Dana Habánová (Most-Híd) iniciovala, aby v
každom čísle DH boli zverejnené články o výchove obyvateľstva k ekologickému správaniu sa.

“Iba úsporné
opatrenia
nepomôžu”
„Netvrdil som, že mesto potrebuje preklenovací úver na krytie deficitu platobnej bilancie. Ako aj z názvu úveru vyplýva, pôžičku by
sme čerpali výlučne na preklenutie problémov
s likviditou“ – reaguje vedúci odboru finančného a evidencie majetku Zoltán Pápay.
Podľa neho priaznivejšie prognózy rastu na
tento rok sú síce sľubné, ale zdrojmi podielových daní je hlavne daň z príjmov, jej výšku pozitívne ovplyvňuje vyššia zamestnanosť
a rast priemernej mzdy. „Realita teraz je taká,
že napriek hospodárskemu rastu sa zamestnanosť nezlepší a nerastú ani priemerné
platy. Prostriedky, ktoré mesto obdržalo zo štátneho rozpočtu do apríla t.r., nedosahujú úroveň príjmov za minulý rok za porovnateľné obdobie, čo jasne vyplýva aj z tabuľky, ktorá bola
uverejnená v predchádzajúcom vydaní DH“
–argumentuje vedúci odboru.
Podľa Pápayho on nezatajil skutočnosť,
že pôvodný mestský návrh zvýšenia dane z
nehnuteľností sa mal okrem podnikov dotknúť aj obyvateľstva, ten bol ale vypracovaný na základe návrhu predchádzajúcej vlády. Zopakoval, že „frakcia za Most-Híd zamietla aj tú alternatívu, ktorá sa nemala týkať obyvateľov ale energetického sektora a
obchodných reťazcov.“
V roku 2013 sa zrejme zvýšenie dane nedá
odvrátiť, len ak by vláda medzičasom zmenila platnú legislatívu, domnieva sa Z. Pápay. V
roku 2012 sa daň nezvyšuje len preto, lebo zákon bol prezidentom vetovaný a parlament už
nestihol zákon opätovne prijať do konca roka.
„Jeho základnou filozofiou je, že rozdiel medzi najvyššou a najnižšou daňovou sadzbou nemôže byť väčší, ako desaťnásobok. Alternatíva navrhnutá mestom počítala so zvýšením najnižšej sadzby, aby sme splnili zákonom predpísaný násobok. Bola by zrušená kategorizácia podnikateľov, ktorá umožnila daňové úniky. Takto by podnikateľské subjekty platili rovnú 2,2 eurovú daň. Doteraz boli zľavnené sadzby na iné podnikateľské a priemyselné budovy, preto podnikatelia prihlasovali svoje nehnuteľnosti do tejto kategórie, aby nemuseli
platiť vyššiu daň. Okrem Dunajskej Stredy a
Komárna takmer každá obec zvýšila dane z nehnuteľností, vidiac skutočnosť, že nižší príjem
z podielových daní nemožno eliminovať iba
úspornými opatreniami“ –domnieva sa vedúci
finančného odboru.
(Reakcia na názor Zs. Bindicsa na str. 5..)
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“Deficit nemožno vykryť z úveru”
Zsolt Bindics ako predseda finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve reagoval na článok z minulého čísla, odpoveď
poslanca za frakciu Most – Híd prinášame
v plnom znení.
„V poslednom čísle DH som si prečítal názor
vedúceho odboru finančného a evidencie majetku
Zoltána Pápayho o stave rozpočtu mesta. Považujem
za svoju povinnosť ako predseda finančnej komisie odpovedať na niektoré konštatovania v článku.
Podľa vedúceho odboru výška tzv. podielových
daní zo štátneho rozpočtu bola v prvých štyroch mesiacoch t.r. nižšia o 5%. Jeho trvdenie, ktoré sa odvoláva na tento fakt, však nie je pravdivé. Konkrétne
to, že cieľom 300 tis. eurového úveru, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, nie je preklenutie problémov likvidity v danom roku, ale vykrytie deficitu platobnej bilancie. Hlasovanie o úvere s týmto
zameraním by bolo protizákonné, veď zákon zakazuje vykrytie deficitu platobnej bilancie z úveru.
Je známe, že výška podielových daní je značne
závislá od hospodárskej úspešnosti krajiny. Rezort
financií vlani kalkulovalo s 1,7 %-ným rastom. My
sme vychádzali ešte z nižšieho rastu a v decembri sme
kalkulovali o 70 000 eúr menej na strane príjmov z

podielových daní. Dnes však relevantné domáce i zahraničné inštitúcie prognostizujú ekonomický rast Slovenska na rok 2012 na úrovni 2,2–2,6 %, teda možno počítať so zvýšenými príjmami z podielových daní
v celoročnom kontexte. Tento priaznivý trend si vyžaduje opätovné prognostizovanie výšky celoročných
príjmov z podielových daní, a nie unáhlené hypotézy.
Podľa aktuálnych ukazovateľov by naše mesto nemalo
naraziť na také problémy v hospodárení, aké vedúci odboru načrtol. Ak by predsa nastali problémy, tie
možno riešiť len výrazným oklieštením výdavkov, a
to spoločne.
Je nepravdivé aj tvrdenie Z. Pápayho v súvislosti so zvýšením dane z nehnuteľností, čo Most nepodporila. Podľa neho by sa koncepcia vypracovaná jeho odborom negatívne dotkla len energetických podnikov a obchodných reťazcov. Skutočnosť je však taká, že by jeho návrh na zvýšenie dane
o 88 % najtvrdšie zasiahol priemyselné podniky, a
nešetril by ani obyvateľov – išlo by o 53 %-né navýšenie. Navyše, by sa obchodných reťazcov vôbec nedotkla. Namiesto nespravodlivého návrhu na zvýšenie dane sa nám podarilo prijať úsporný a vyrovnaný rozpočet. Garantujem, že urobíme rozpočtovú konsolidáciu, a udržateľné, priehľadné hospodárenie naďalej bude prvoradou úlohou.“

“A hiányt nem lehet hitellel pótolni“
Bindics Zsolt a városi képviselő - testület
mellett működő pénzügyi bizottság elnökeként reagált múltkori cikkünkre, az alábbiakban közöljük a Most – Híd frakció képviselőjének válaszát.
„A legutóbbi Hírnökben olvastam városunk
pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztályvezetője, Pápay Zoltán nyilatkozatát a városi költségvetés helyzetéről. A pénzügyi bizottság elnökeként kötelességemnek érzem válaszolni néhány
megállapítására.
A főosztályvezető szerint a városoknak és falvaknak
az állami költségvetésből folyósított ún. részadók öszszege az idei év első négy hónapjában 5%-al csökkent, s erre hivatkozva valótlant állít. Tételesen azt,
hogy a képviselő - testület által decemberben megszavazott 300.000 euró áthidaló hitel felvételének célja nem az éves likviditási gondok kezelése, hanem a
folyó fizetési mérleg hiányának fedezése lenne. Az ilyen
célzatú hitelfelvétel megszavazása törvénytelen lett
volna, az önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény ugyanis tiltja a folyó fizetési mérleg hiányának
hitellel történő fedezését.
Köztudott, hogy a részadók mértéke javarészt az
ország gazdasági eredményességétől függ. A pénzügyminisztérium tavaly 1,7%-os gazdaság-növekedési mutatóval számolt, mi még kevesebbel, s ebből
kiindulva a decemberben elfogadott városi költségvetés 70.000 euróval kisebbre tervezte a részadók vár-

ható bevételeit. Ma azonban valamennyi releváns hazai és nemzetközi intézmény 2,2 és 2,6% között prognosztizálja a 2012-es szlovák gazdasági növekedést,
vagyis a részadó-bevételeknek éves szinten növekvő, s nem csökkenő tendenciát kell tulajdonítani. Ez
a kedvező trend a városunkra vonatkozó részadó
egész évi összegének újraprognosztizálását követeli, s nem elhamarkodott feltételezéseket. Az aktuális mutatók szerint városunknak nem szabadna
olyan mértékű gazdálkodási gondokba ütköznie,
ahogy azt a főosztályvezető úr láttatja. Ha mégis
problémák keletkeznének, azokat csak komoly kiadási faragásokkal oldhatjuk meg, közösen.
Pápay Zoltán a Híd által nem támogatott ingatlanadó emelésével kapcsolatban is valótlant állít. A
pénzügyi és vagyon-nyilvántartási osztály által előkészített adóemelési javaslata az osztályvezető szerint csak az energetikai cégeket és az üzletláncokat
érintette volna negatívan. A valóság azonban az, hogy
az ő adóemelési javaslata legkeményebben, mintegy
88%-os adóemeléssel az ipari cégeket sújtotta volna, és 53%-os adóemeléssel a lakosságot sem kímélte
volna. Ráadásul, ellentétben állításával, az üzletláncok esetében semmilyen változás nem történt volna. Ehelyett az igazságtalan adóemelési javaslat helyett sikerült egy takarékosságon alapuló, kiegyenlített költségvetést elfogadnunk.
Garantálom, hogy a költségvetési konszolidációt
végrehajtjuk, és a fenntartható, átlátható gazdálkodást továbbra is elsőrendű feladatunknak tartjuk.”
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“A lefaragások
önmagukban
nem elégségesek”
„Nem állítottam, hogy a város az áthidaló hitelt a folyó fizetési mérleg hiányának fedezésére venné fel. Mint neve is utal rá, kizárólag a likviditási gondok kezelésére használnánk fel“ – irja reagálásában Pápay Zoltán. A továbbiakban kifejti azt a véleményét,
hogy az idei évre prognosztizált jobb növekedési kilátások ugyan biztatóak, de az önkormányzatoknak szánt részadók forrásai a
személyi jövedelemadóból befolyt adók,
ezekre a foglalkoztatottság és az átlagbér
emelkedése hat pozitívan. „Hiába van gazdasági fellendülés, a részadók a bérek növekedése nélkül nem emelkednek. A realitás az,
hogy a gazdasági növekedés ellenére a foglalkoztatottság és az átlagkereset sem nő és
az április végéig az államtól a város számlájára átutalt részadók még az előző évi
szintet sem érik el, ezt az előző DH-ban közölt táblázat is szemléltette“- véli a városi hivatal pénzügyi főosztályának vezetője.
Pápay szerint ő nem hallgatta el azt,
hogy az előző kormány javaslata alapján a város által a 2012-re beterjesztett eredeti ingatlanadó-emelési javaslat a cégeken kívül a
lakosságot is érintette volna. Megismételte
azt, amit korábban mondott, hogy „a MostHíd frakció még azt a változatot is elutasította, amely nem a lakosságot érintette volna, hanem az energetikai szektort és a nagy
üzletláncokat.“
Az adóemelés a hatályos törvények alapján 2013-ra egyébként elkerülhetetlen lesz,
hacsak a kormány nem módosítja a törvényt, véli Pápay Zoltán. 2012-re csak
azért nem lett kötelező, mert az államfő megvétózta és a parlament már nem tudta év végéig újra elfogadni. „Alapfilozófiája az,
hogy a legkisebb és a legnagyobb adókategória közötti különbség nem lehet több mint
tízszeres. A város által beterjesztett javaslat
a legalsó kategória megemelését javasolta,
hogy be tudjuk tartani a 10-szeres szorzót és
megszüntetésre javasolta a vállalkozók kategorizációját. ami adóvisszaélésekre adott
lehetőséget. Így minden vállalkozó az érvényes 2,2 eurós adót fizetné. Eddig kedvezményes adót fizettek az egyéb vállalkozói és
ipari épületekre, ezért most a vállalkozók ebbe
a kategóriába jelentették be ingatlanukat,
hogy ne kelljen magasabb adót fizetniük. Dunaszerdahelyen és Komáromon kívül szinte
az ország minden települése elfogadta az ingatlanadó-emeléseket, látva, hogy a részadócsökkenést nem lehet kizárólag takarékossági intézkedésekkel ellensúlyozni“ – irja
reagálásában a főosztályvezető.
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Szociális szolgáltatások / Sociálne služby

Drágulnak a szociális szolgáltatások
A törvény nincs tekintettel a családok romló gazdasági helyzetére
A szlovák parlament még tavaly módosította
a szociális ellátást szabályozó törvényt és az
ebből eredő változások 2012. március elején léptek hatályba. Dunaszerdahelyen a változások három főbb területet érintenek: a városi nyugdíjas panziókat és gondozószolgálatot, valamint a fogyatékkal élők részére működtetett napközit. A dunaszerdahelyi önkormányzatot a törvény értelmében
mind a három esetben az ellátási díjak lényeges megemelésére kényszerül. A városi
képviselő – testület májusi ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy egy hónappal később, tehát csak júliustól vezessék be a
megemelt díjakat.
A törvény megalkotói szerint a jövőben a családoknak nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk
a rászorultak ellátásához. Ezentúl az említett háromfajta szociális szolgáltatás bármelyik fajtáját
igénybe vevő személy köteles megtéríteni a tényleges költségeknek legalább a felét.
Az alábbiakban ismertetjük a főbb változásokat,
amelyek július 1 – től lépnek életbe. A Szociális Központban a fogyatékkal élők részére működtetett napköziben eddig az ellátottak havi 15, illetve 7, 50 eurót fizettek, a törvénynek megfelelő emelés után ez díj
68 euróra emelkedik. „Ez az emelés oda vezetne, hogy

sok rászoruló nem tudná kifizetni ezt a magas összeget. Ezért a képviselők az elfogadott városi rendelet
életbe lépését egy hónappal eltolták. Másrészt az önkormányzat keresi annak a lehetőségét, hogy miként
tudna segíteni” – nyilatkozta Molnár Timea, a Városi Hivatal közoktatási, szociális, kulturális és sportügyi főosztályának vezetője. A képviselő-testület
határozatot fogadott el, amelynek értelmében a városi
költségvetésben forrásokat keresnek, hogy az idei év
pluszkiadásai ne a szülőket terheljék, jövőre pedig dotációs pályázat keretében orvosolnák a gondot.
A városi gondozószolgálat esetében még drasztikusabb a drágulás. Míg eddig a gondozott személy
egy óráért 0,20 eurót fizetett, addig júliustól ez 3,18
euróra emelkedik, ennek felét a város, a másik felét az ellátott fizeti. Aki például 20 munkanapon
át 8 órás gondozást igényel, annak júliustól havonta
240 eurót kellene fizetnie.
A két városi nyugdíjas panzió lakóit is húsbavágóan érintik a változások. A magukat ellátni képtelen panziólakók, a negyedik kategóriától felfele
júliustól a tényleges költségek felét fizetik az addigi
40 százalék helyett. Júliustól havonta átlagosan 20
– 30 euróval megnövekednek a kiadások. Várhatóan
az alacsony nyugdíjak sok esetben nem fedezik a kiadásokat. A törvény úgy rendelkezik, hogy a fennmaradó részt a hozzátartozóknak kell megfizetniük. Változás az is, hogy a magukat ellátni képes pan-

ziólakóknak a költségek száz százalékát kell megfizetniük. Azok is ennyit fizetnek, akik úgy lesznek
a panzió lakói, hogy nincs orvosi ajánlásuk, de nem
érinti azokat, akik 2012. március elseje előtt kerültek
be a panzióba. Annak az ellátottnak is állnia kell
a teljes költségeket, aki az utóbbi 5 évben 10 ezer
eurónál nagyobb bevételhez jutott, például ingatlaneladásból. Ha az ellátott képtelen fizetni, akkor
a város a hagyatéki eljárásban igényelheti a hátralék kiegyenlítését. A törvény nem visszamenőleges
hatályú, tehát azokra nem vonatkozik a 100 százalékos költségtérítés, akik 2012. március eleje előtt
lettek a nyugdíjas otthon lakói.

Zdraženie sociálnych služieb
Zákon nezohľadní zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu rodín
Novela zákona o sociálnych službách, ktorú
prijala ešte bývalá NR SR, je účinná od 1.marca. Tá priniesla niekoľko zmien, najmä vo ﬁnancovaní zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby. V Dunajskej Strede sa zmeny týkajú hlavne obidvoch zariadení pre seniorov,
ďalej terénnych sociálnych služieb, čiže opatrovateľskej služby a denného stacionára
pre odkázaných s mentálnym postihnutím.
Základnou filozófiou novelizovaného zákona
bola požiadavka, aby rodina prispievala vo väčšej
miere na starostlivosť o odkázanú osobu. Nižšie informujeme o najdôležitejších zmenách, ku ktorým
dochádza aj v Dunajskej Strede.
V dennom stacionári, kde mesto poskytuje sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím, odkázané osoby doteraz mesačne uhrádzali 15, resp.
7,50 eur, po novelizácii sa však táto suma zvyšuje na 68 eur. „Rapídne navýšenie platieb by zrejme zapríčinilo, že mnohí by denný stacionár nemohli
navštevovať. Preto poslanci mestského zastupiteľstva jednomyselne odsúhlasili mestské nariadenie

v znení, ktoré umožňí jednomesačný odklad a vyššie poplatky treba platiť až od júla aj v penziónoch
aj za opatrovateľskú službu. Mestská samospráva
sa bude snažiť nájsť zdroje v mestskom rozpočte, aby
navýšenie poplatkov do konca roka nezaťažilo rodinné rozpočty mentálnych postihnutých. V roku
2013 tento problém plánujeme riešiť poskytnuutím
dotácie pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím” – povedala pre DH vedúca odboru školstva, sociálnych vecí a športu na mestskom
úrade Timea Molnár.
K drastickému navýšeniu platieb dochádza od
júla aj pre občanov, ktorí sú odkázaní na terénne sociálne služby, čiže na opatrovateľskú službu. Tieto
služby sa zdražujú 8-násobne. Kým doteraz zaplatili za hodinovú strarostlivosť opatrovateľky 0,20 eur,
od júla to bude najmenej 3,8 eur. Polovicu sumy zaplatí mesto a zvyšnú časť odkázané osoby. Kto má
napríklad opatrovateľa 20 pracovných dní v mesiaci
na 8-hodinový úväzok, zaplatí od júla až 240 eur.
K podstatným zmenám dôjde aj v dvoch zariadeniach pre seniorov. Obyvatelia opatrovaní na
základe lekárskeho posudku namiesto doterajších

A mentális sérültek napközijében kultúrműsort adnak
elő a klubtagok. / Kultúrne podujatie v klube mentálne
postihnutých.

40% musia hradiť 50%, ak sú zaradení podľa stupňa odkázanosti do štvrtej a vyššej kategórie. Sú
to klienti, ktorí sa o seba nedokážu postarať. Od 1.
júla sa ceny služieb mierne zvyšujú, priemerne na
jedného klienta o 20-30 eur. Zrejme budú v penziónoch aj takí obyvatelia, ktorí z nízkej penzie nebudú môcť hradiť služby v tej výške, ako predpisuje zákon. Zákon rieši túto dilemu tým, že ak dôchodok nestačí na úhradu nákladov, o čiastočné vykrytie treba požiadať rodinných príslušníkov. Ďalšou zmenou je, že klienti v 2. kategórii, ktorí sa dokážu o sebe aj sami postarať, musia hradiť 100 percent nákladov. Netýka sa to tých, ktorí sa stali obyvateľmi penziónov pred 1. 3. 2012. Ak odkázaná
osoba nemá posudok od odborného lekára, v
penzióne musí hradiť 100 percent nákladov služieb.
Platí to aj vtedy, ak žiadateľ v posledných 5 rokoch
mal jednorazový príjem vyšší ako 10 tisíc eur /napr.
predal nehnuteľnosť/, musí hradiť náklady v plnej
výške. Ak nie je schopný uhrádzať náklady za starostlivosť, pri dedičskom konaní mesto môže nárokovať nezaplatenú sumu.

Termálfürdő, hirdetés / Termálne kúpalisko, inzercia
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A vakációra
készek
az új
medencék
Befejezéséhez közeledik a dunaszerdahelyi
termálfürdő legnagyobb modernizációs felújítása. A tavaly májusban elkezdett 3. szakasz műszaki átadása és próbaüzeme folyamatos. Közben zajlik a tereprendezés és
a zöldterületek parkosítása.
Új technológiát telepítettek a termálvizes kútra és a hidegvizes kútra, így gazdaságosabban
hasznosítják az 1600 méterről feltörő 57 fokos termálvíz hőenergiáját. A termálstrand teljes cső- és
vízvezeték hálózatát újra cserélték. Korszerű
gépházat építettek, amelynek esztétikusan kialakított tetejét többcélúan is hasznosítani lehet. A
medencéket korszerű, EU-szabványoknak megfelelő vízforgatós technológiával látják el, ezáltal sokat javul a víz minősége, az üzemköltségek
pedig csökkennek. A felújítás keretében csúszdákat, vízmasszázsokat, pezsgőfürdőket, gyer-

Vadonatúj kazánházat is építettek a termálfürdőben. / Vybudovali aj novú špičkovú strojovňu.

mekattrakciókat alakítanak ki a medencékben, így
a szolgáltatás minősége is jobb lesz. A munkálatok
csak minimálisan zavarták az üzemelést. Az
idei látogatottság a tavalyihoz képest nőtt, a bevétel pedig 30 ezer euróval emelkedett. A mintegy 2,3 milliós hitelből finanszírozott beruházás
előreláthatólag június végére elkészül. A város és
a Thermalpark Rt. vezetésének elképzelése szerint a fejlesztés a nagy úszómedence és az ún.
olasz medence felújításával folytatódhat, amelynek technikai felételeit a most lezáruló modernizációval már megteremtették.
(-kgy-)

Na prázdniny
už
s vynovenými
bazénmi
Najrozsiahlejšia modernizačná rekonštrukcia dunajskostredského termálneho kúpaliska je pred dokončením. Tretia etapa rekonštrukcie sa začala vlani v máji, v týchto
dňoch prebieha technická kolaudácia a skúšobná prevádzka stavby.
Paralelne finišujú s terénnymi úpravami a obnovou zelene. Novú technológiu nainštalovali pre
termálny vrt a studňu studenej vody, čím sa zlepší energetické využitie 57 stupňovej vody, ktorá
vyviera z 1600 metrovej hĺbky. Bol vymenený aj
kompletný systém vodovodného potrubia. Vybudovali novú špičkovú strojovňu s estetickou
strechou, ktorá je využiteľná ako viacúčelové priestranstvo. Bazény vybavili novým cirkulačným
systémom podľa noriem EÚ. Zlepší sa tým kvalita vôd v bazénoch a prevádzkové náklady klesnú. Súčasťou rekonštrukcie je aj zvyýšenie atraktívnosti bazénov novými kĺzačkami, masážami, perličkami a detskými atrakciami. Práce narušili prevádzku kúpaliska iba v minimánej miere. Návštevnosť oproti vlaňajšku stúpla, príjmy sa
zvýšili o 30 tisíc eur. Investíciu, ktorú financujú
z úveru vo výške 2,3 eur, plánujú dokončiť do konca júna. Podľa zámerov vedenia mesta a spoločnosti Thermalpark, a. s. by rozvojová investícia
mala pokračovať rekonštrukciou veľkého plaveckého bazéna a tzv. talianskeho bazéna, čoho
technické podmienky sú už vytvorené práve dokončenou modernizáciou.
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Városi gyereknap

A gyerekek vették birtokukba a teret
Pompás napsütés és gazdag program várta a május 27-i városi gyermeknap résztvevőit. A művelődési központ előtti téren az alsószeli Zele törzs jurtája várta a gyerekeket,
akiket azonban jobban érdekeltek a bizarr
alakú, színes léggömbök, az arcfestés, a
gipszöntvény-festés, a gyöngyfűzés, a papírkivágás és a népi ügyességi játékok.

Akcióban az arcfestő. / Vizážistka v akcii.

Osztatlan sikert aratott a hegyétei Nagy Mária
szövőszéke, amelynél egymást váltogatták kicsik
és nagyobbak. Percek alatt beletanultak a szövésbe és sikerélményük is volt: a készülő rongyszőnyeg a kezük alatt növekedett. Az eperjesi Ágh Erzsébet boszifejei főleg a nagymamák érdeklődését keltették fel, ők is meg akarták tanulni a készítését, amihez nem kell egyéb, mint egy rossz női
harisnya, némi vatta, tű, cérna és két gomb a szemekhez. A gyerekeket gyerekek szórakoztatták: a

Nagy tapsot kapott a Fókusz Gyermekszínpad Toldija. /
Obecenstvo tlieska Detskej scéne Fókusz, ktorá sa
predstavila inscenáciou Toldi.

A Gézengúzok a legkisebbeket fogták meg Kipling állatmeséjével, A kíváncsi kiselefánttal. /
Skupina Gézengúzok upútala hlavne najmenšie deti adaptáciou Kiplingovej rozprávky o zvedavom sloníčati.

VMK Gézengúzok bábcsoportja A kíváncsi kiselefánt c. bábos mesejátékot, a Fókusz Gyermekszínpad Arany Toldijának színpadi változatát adta
elő, majd több tánccsoport is bemutatkozott. Az emberek szemmel láthatóan élvezték a felújított főteret, többen a gyepre, az árnyékot adó fák alá heveredve nézték az előadást, a gyerekek a szökőkút
körül csoportosultak.

Mestský deň detí
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Námestie
patrilo
deťom
Žiariace slniečko a bohatý
program vítal účastníkov
mestského
Dňa detí 27. mája.

V ďalších programoch vystupovali deti a zabávali svojich rovesníkov. Bábkárský súbor Gézengúzok pri MsKS sa predstavil s rozprávkou
o zvedavom sloníčati, detská scéna Fókusz vystúpila s divadelnou inscenáciou Toldi od J.
Aranya, potom nasledovalo vystúpenie tanečných súborov.
Obecenstvo sa očividne tešilo len nedávno odovzdanému obnovenému námestiu. Mnohí si sadli na zelený trávnik, a odtiaľ sledovali programy,
magnetom pre deti však bola v slnečnom počasí hlavne fontána.

Vystrihovanie z papiera je náročná práca /
A papírvágás komoly munka .

Balónik chcelo každé dieťa. / Luﬁt minden gyerek akart.

Na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom stála jurta dolnosalibského kmeňa Zele,
deti však zaujímali predovšetkým farebné balóniky bizarných tvarov, maľovanie na tvár a sadrových odliatkov, podobne aj zhotovenie šperkov.
Veľmi populárne boli ľudové zručnostné hry.
Deti obdivovali aj krosná pani Márie Nagyovej
z Kútnikov, mnohé si ich aj vyskúšali. Veľmi šikovne si osvojili základnú techniku tkania a dočkali sa aj vlastného „produktu“ – tkaného koberčeka, ktorý si sami zhotovili. Bosorácke hlavy pani Erzsébet Ágh z Jahodnej zaujali hlavne
babičky, ktoré si mohli hneď na mieste osvojiť
techniku výroby týchto figúr. Nepotrebujú nič iné,
iba staré pančuchy, trocha vaty, ihlu, niť a dva
gombíky, aby bosorka mala aj oči.

Jurta Dolnosalibčanov. / Az alsószeliek élethű jurtája.
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Hűségkártya

A Hűségkártya kiadásának elvei
I. cikkely
1. Az alábbi Elvek szabályozzák a Dunaszerdahely
város által kiadott Hűségkártya (a továbbiakban
csak Hűségkártya) kiadásának és használatának
elveit.
2. Dunaszerdahely városa a Hűségkártyát azzal a
céllal adja ki, hogy a város lakosait adó-, közigazgatási és a polgárjogi ügyekben fizetési fegyelemre, továbbá a törvények és az általánosan kötelező érvényű városi rendeletek betartására ösztönözze. Az is a cél, hogy környezetbarát életmódra, tisztaság- és rendszerető magatartásra, valamint az emberek közötti harmonikus kapcsolatok megteremtésére ösztönözze a polgárokat Dunaszerdahely területén.

II. cikkely
1. Hűségkártyára jogosult az a felnőtt korú természetes személy:
a/ akit nem fosztottak meg a jogképességtől, vagy
azt nem korlátozták,
b/ az állandó lakhelye Dunaszerdahelyen van,
2011. 12. 31 – ig és a következő években pedig legalább 12 hónappal korábban már bejelentkezett itteni állandó lakhelyre azt az esztendőt megelőző évnek a november 30-ig,
amelyre a Hűségkártya szól,
c/ fizeti a közületi és kisméretű építkezési hulladék után kirótt helyi illetéket és nincs felmentve annak fizetése alól,
d/ eleget tesz a szóban forgó Elvekben lefektetett feltételeknek.
2. A Hűségkártya kiadására az 1. pontban meghatározott természetes személyeken kívül jogosult továbbá:
a/ az 1. pontban megszabott feltételeknek eleget
tevő természetes személy, azon a feltételen kívül, hogy állandó lakhelye Dunaszerdahelyen
van, vállalkozói tevékenységet folytat az SZNT
1991/455. Tt. sz. törvénye és későbbi módosításai értelmében, vagy más sajátos törvények
értelmében szabadfoglalkozású személy és
teljesíti azt a kritériumot, hogy fizeti a közületi
és kisméretű építkezési hulladék után Dunaszerdahely területén kivetett helyi illetéket.
b/ az a cégjegyzékben nyilvántartott jogi személy,
akinek a székhelye, vagy állandó üzemrészlege Dunaszerdahely város területén van és
egyúttal teljesíti azt a feltételt, hogy fizeti a közületi és kisméretű építkezési hulladék után Dunaszerdahely területén kivetett helyi illetéket.
3. A Hűségkártya kiadására nem jogosult az a lakos,
akinek nincs állandó lakhelye olyan épületben,
vagy annak lakhatási célt, elszállásolást, vagy
egyéni üdülési célokat szolgáló részében, amely
el van látva nyilvántartási számmal vagy házszámmal. A lakás is az épület részének tekintendő.

4. A város 3 évre szólóan adja ki a Hűségkártyát
az 1. pontban foglaltak, valamint a 2. pont a/ bekezdésében megszabott feltételeknek megfelelő természetes személynek, ha 2011. 1. 1. és
2011. 12. 31. között, a következő években pedig az előző év november 30-a előtt 12 hónapon át nem volt semmilyen hátraléka Dunaszerdahely városával szemben,
5. A város abban az esetben adja ki 3 évre a Hűségkártyát a 2. pont b/ bekezdésében meghatározott jogi személynek, ha 2001. 1. 1. és 2011.
12. 31. között és a következő években pedig az
előző év november 30-át megelőző naptól számított 12 hónapon át nem volt semminemű tartozása Dunaszerdahely városával szemben.
6. A 3 évre kiadott Hűségkártya érvényét veszti az
illető naptári évre, ha tulajdonosa,a 2011. év kivételével, közvetlenül az előző naptári évben
nem fizette be a helyi adókat, illetékeket és a lakbért november 30-ig.
7. Abban az esetben, ha a 3 évre kiadott Hűségkártya tulajdonosa, akinek az előző évben a Hűségkártyája nem volt érvényes, de a következő
naptári évben teljesíti a Hűségkártya kiadásának
feltételeit, kártyájának érvényessége megújul.
8. Tartozásnak minősülnek azok a fizetendő díjak,
amelyeket az esedékesség dátumáig teljes öszszegben nem fizettek be. A tartozás vagy más befizetések akkor vannak kiegyenlítve, ha a megszabott összeget befizetik a városi pénztárban,
vagy az átutalás után megjelenik a város folyószámláján.
9. Az 1. és 2. pontokban meghatározott természetes
személynek akkor nincs tartozása a várossal
szemben, ha az esedékesség dátumáig a meghatározott részletekben és a megszabott öszszegben a vele egy háztartásban élő személyekre
is befizette az alábbiakat:
a/ a város tulajdonában lévő lakás, ingatlanvagyon
vagy ingóvagyon használatáért kirótt bérleti díjat,
b/ az ingatlanadót,
c/ a közületi és kisméretű építkezési hulladék elszállításáért kirótt illetéket,
d/ az ebadót,
e/ a közterület használatáért fizetendő díjat,
f/ az elszállásolási adót,
g/ az árusító automaták üzemeltetése után fizetett adót,
h/ a nem nyerő játékautomaták üzemeltetése kapcsán kivetett adót,
i/ bírságokat.

III. cikkely
1. Dunaszerdahely városa a Hűségkártyát kiadja:
a/ kérvény nélkül annak a természetes személynek, aki eleget tesz az ezen Elvekben meg-

szabott feltételeknek, kivéve azt a természetes
személyt, aki tartozásait 2011. 11. 16. és 2011.
12. 31. között egyenlítette ki, de neki a kártya
kiadását kérelmeznie kell.
b/ kérvény alapján annak a természetes személynek – vállalkozónak és jogi személynek
– aki eleget tesz az Elvekben megszabott feltételeknek.
2. Ha a természetes személy egyébként teljesíti a
Hűségkártya kiadásának feltételeit, de valamilyen oknál fogva mégsem kapja meg a Hűségkártyát, neki is írásban kérnie kell formanyomtatványon a kártya kiadását.
3. Természetes személynek – vállalkozónak és jogi
személynek, amely a város területén ingatlant bérel, a Hűségkártya – kérelméhez csatolnia kell a bérleti szerződés fénymásolatát és megtekintésre be
kell mutatnia a bérleti szerződés eredeti példányát.
4. Az illető naptári évre kiadott Hűségkártya a következő naptári év január 31-ikéig érvényes.
5. A Hűségkártya a személyi igazolvánnyal együtt
érvényes, kivéve a 14 év alatti személyeket.
6. A természetes személy részére kiadott Hűségkártyát a kártyán feltüntetett személyek közösen
vagy egyenként is használhatják.
7. A Hűségkártya kiadása ingyenes. A megrongálódott, elveszett vagy eltulajdonított Hűségkártya helyett kiadandó új kártyáért 3 eurós közigazgatási illetéket kell fizetni. A Hűségkártya
másolatának kiadásához szükséges a természetes személy személyazonossági igazolványának bemutatása. Ha a megrongálódott kártya helyett az érintett személy újat kér, a régi kártyát le kell adnia.
8. Másolat kiadása esetén az Elvek eme cikkelyének 7. pontja értelmében a sorszámmal
együtt az eredeti Hűségkártya érvényét veszti.
Az eredeti Hűségkártya érvényességének megszűnéséről a pótkártya kiadásától számított 15
napon belül a városi hivatal értesíti a Hűségkártyákat elfogadó intézményeket.

IV. cikkely
1. A Hűségkártyán a „Vernostná karta - Hűségkártya” megnevezésen kívül feltüntetik a város
címerét, továbbá azt, hogy első vagy pótkártyáról
van-e szó, a hologramot, a sorszámot, a 3 – éves
időszak megjelölését, amelyre szól, érvényességének évét, a vonalkódot az alábbi adatokkal:
a/ természetes személy esetében:
- a vezetéknevet, a keresztnevet, a születés dátumát,
- az illető természetes személy kiskorú gyermekeinek vezeték- és keresztnevét, születési
dátumát,
- a természetes személy állandó lakhelyének pontos címét.

Hűségkártya

b/ természetes személy - vállalkozó esetében:
- a kereskedelmi megnevezést, :
- a természetes személy vezeték- és keresztnevét, születési dátumát,
- a természetes személy - vállalkozó azonosító
számát /IČO/,
- a természetes személy kiskorú gyermekeinek
vezeték- és keresztnevét, születésük dátumát
- a természetes személy állandó lakhelyének pontos címét,
- a természetes személy vállalkozása székhelyének címét, ha nem egyezik az állandó lakhelyének címével.
c/ jogi személyek esetében
- a jogi személy megnevezését és székhelyét,
- a jogi személy azonosító számát /IČO/.
2. Természetes személynek – vállalkozónak, aki
kérelmezi a Hűségkártya kiadását, és természetes személyként is van már Hűségkártyája, csak abban az esetben lesz kiadva a Hűségkártya, ha visszaadja az előzőleg kiadott
Hűségkártyát.

V. cikkely
1. A Hűségkártya tulajdonosa - ha természetes személyről, természetes személyről - vállalkozóról
van szó - az alábbi kedvezményekre jogosult:
a/ a Sportintézmények Igazgatóságához tartozó
városi műjégpályára szóló belépőjegy esetében
50 százalékos árkedvezmény illeti meg, beleértve a bérletet is,
b/ a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ
által szervezett színházi előadásokra szóló belépőjegy esetében 5 százalékos árkedvezményre,
c/ a dunaszerdahelyi VMK által szervezett „Családi vasárnapok” esetében megvalósuló szabadidős programok belépőjegyeinek esetében
100 százalékos árkedvezményre,
d/ a városi termálfürdőbe (amelyet a dunaszerdahelyi székhelyű Thermalpark Rt. üzemeltet),
érvényes belépőjegyek árából 40 százalékos árkedvezményre,

Felhívás
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Pénzügyi és Vagyonnyilvántartási Főosztálya
felhívással fordul azon személyekhez, akik
Dunaszerdahely területén ingatlant adnak
bérbe vagy bérelnek, hogy a 2004/ 582. Tt.
számú törvény 80. paragrafusa 1. bekezdésének értelmében tegyenek eleget azonosító adataik bejelentésére vonatkozó kötelezettségüknek. A szóban forgó törvény 77. paragrafusa 2. bekezdése a/ pontjának értelmében a közületi hulladék és kisméretű
építkezési hulladék-díj fizetésére köteles:
- az a természetes személy, akinek a községben
állandó vagy átmeneti lakhelye van, aki a
község területén lakást, nem lakás célú helyiséget, földi építményt vagy annak egy ré-

e/ a gyerek óvodai tartózkodási költségeinek részleges fedezését szolgáló havi óvodai illetékből
a kedvezmény havonta 3,3 euró,
f/ az iskolai napköziben vagy klubban való tartózkodás költségeinek részleges fedezését
szolgáló hozzájárulásból a kedvezmény havonta 3 euró,
g/ A Városi Szabadidőközpont foglakozásain való
részvétel költségeinek részleges fedezéséhez fizetett hozzájárulás esetében a kedvezmény havonta egy gyerekre 0,35 euró, felnőtteknél 2 euró,
h/ az éves és a negyedéves parkolókártya vonatkozásában az árengedmény 50 százalékos,
i/ a fizetett parkolási övezetben lakók részére a
parkolókártya árára 100 százalékos engedmény
vonatkozik,
j/ a városi autóbuszon érvényes jegyre az árkedvezmény 0,10 euró.
k/ A mentális sérülteknek a Szociális Központban működő napközijében való tartózkodás
költségeinek részleges fedezéséhez való hozzájárulás 50 százalékára.
2. Ha a Hűségkártya tulajdonosa jogi személy, akkor 86 eurós kedvezményre jogosult az éves parkolókártya árából, a negyedéves parkolókártya
esetében a kedvezmény 35 euró.
3. A természetes személynek, természetes személynek – vállalkozónak és jogi személynek
2012. 4. 30. után kiadott Hűségkártya tulajdonosát, ha a tartozást a városnak 2011. 11. 16. és
2011. 12. 31. között egyenlítette ki, a kártya kiadásának dátumától az Elvek V. cikkelyében felsorolt kedvezmények illetik meg, kivéve az V.
cikkely 1. bekezdésének e/, f/, g/, és k/ pontjában feltüntetett kedvezményeket, amelyekre
az Elvek VI. cikkelyének 1. bekezdésében szereplő rendelkezések vonatkoznak.

VI. cikkely
1. Ha az a természetes személy, aki teljesíti a Hűségkártya kiadására vonatkozó feltételeket, de
mégsem kapja azt meg legkésőbb a hároméves
időszakra kiadott kártya első naptári évében ja-

szét jogosult használni vagy használ is, továbbá használ vagy jogosult használni építménynek nem minősülő objektumot, kertet,
szőlészetet, gyümölcsöst, nem vállalkozás
céljára állandó jellegű rétet és legelőt, telket a község belterületén, kivéve az erdei telket és olyan területet, amely a kataszterben
vízfelületként van nyilvántartva,
- az a jogi személy, aki jogosult használni, vagy
használja is a község területén található ingatlant, de nem vállalkozás céljára,
- vállalkozó, aki a község területén lévő ingatlant jogosult használni, vagy használja
vállalkozás céljára.
Abban az esetben, ha valaki nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, Dunaszerdahely városa az adózási rendre vonatkozó törvény értelmében fog eljárni és 3000 euróig terjedő bírságot is kiszabhat.
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nuár 31 – ig, akkor kérelmezheti az Elvek V. cikkelye 1. bekezdésének e/, f/, g/ és k/ pontjában
feltüntetett összeg megtérítését.
2. Hatályukat vesztik azok az elvek, amelyek a Hűségkártya kiadásának elveiről 2009. 9. 29-én jóváhagytak és a későbbi módosításaikat is beleértve.
3. Ezeket az elveket a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő - testület hagyta jóvá 2010. december 22én megtartott ülésén és jóváhagyásuk napján léptek hatályba.
4. Ezen Elveknek a módosítását és kiegészítését
2011. 11. 15 – én hagyta jóvá a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő – testület, 2011. 11. 15 –
én léptek hatályba, a 2011. 12. 13 – án elfogadott módosítások és kiegészítések jóváhagyásuk
napján.
5. Az Elveknek a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő – testület által 2012. 4. 17 – én jóváhagyott
módosításai és kiegészítései 2012. április 30 –
tól léptek hatályba.
Kelt Dunaszerdahelyen, 2012. április 30 - án.
Dr. Hájos Zoltán
polgármester

Romló adózási
morál
Dunaszerdahelyen tavaly minden 38.
dunaszerdahelyi lakos nem ﬁzette be
rendesen a város által kivetett különféle
adókat. Egy évvel korábban, 2010-ben
jobb volt a helyzet, mert „csak” minden
50. lakos tartozott a városnak.
Évről – évre romlik tehát az adófizetési fegyelem, ami a cégek esetében is megfigyelhető.
Míg 2010-ben 28 cégnek volt adóhátraléka a
várossal szemben, addig 2011- ben már 35 cég
került fel erre a listára. 2011-ben a lakosok és
a cégek elmaradt adóbefizetései együttvéve 667
643 euróval rövidítették meg a városi költségvetést, vagyis az előző évhez képest több
mint százezer euróval megnőtt az adótartozások nagysága. Ha ezeknek a természetes személyeknek és cégeknek a magatartásában
nem lesz kedvező változás, akkor jövőre elvesztik jogosultságukat a Hűségkártyára. Itt
hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a Hűségkártya kiadásának feltételeit ismertető anyagunkból is egyértelműen kiderül: az idén már
nem lesz az év végéig befizetési haladék, hiszen a rendelet értelmében aki a jövő évre Hűségkártyát szeretne, annak legkésőbb 2012. november 30-ig be kell fizetnie minden adót, díjat és lakbért a város kasszájába.
A város honlapján a www.dunstreda.sk címen érhetők el a legfrissebb adatok az adótartozó lakosokról és cégekről, amelyek egyértelműen az adózási morál romlásáról tanúskodnak.
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Vernostná karta

Zásady vydávania Vernostnej karty
Článok I.
l. Tieto Zásady upravujú podmienky vydávania a
používania Vernostnej karty mesta Dunajská
Streda (ďalej len "Vernostná karta").
2. Mesto Dunajská Streda vydáva Vernostnú kartu za účelom motivácie občanov k platobnej disciplíne vo veciach daňových, správnych, občiansko-právnych veciach, ako aj k dodržiavaniu zákonov, všeobecne záväzných nariadení
mesta Dunajská Streda a správania sa občanov
v oblasti ochrany životného prostredia, čistoty,
poriadku a medziľudských vzťahov na území
mesta Dunajská Streda.

Článok II.
l. Na vydanie Vernostnej karty má nárok fyzická
osoba, ktorá je plnoletá,
a) nebola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, resp. jej spôsobilosť nebola obmedzená,
b) a má trvalý pobyt na území mesta Dunajská
Streda, a ku dňu 31.12.2011 a v ďalších rokoch
v období aspoň 12 mesiacov pred dňom
30.11. roka predchádzajúceho roka, na ktorý
sa Vernostná karta vydáva, bola prihlásená k
trvalému pobytu v meste Dunajská Streda,
c) je poplatníkom miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na území
mesta Dunajská Streda a nie je oslobodená od
platenia tohto poplatku,
d) spÍňa d'alšie podmienky uvedené v týchto Zásadách.
2. Na vydanie Vernostnej karty má okrem fyzickej
osoby uvedenej v bode l. týchto Zásad nárok aj
a) fyzická osoba spÍňajúca podmienky uvedené v
bode l. týchto Zásad, okrem podmienky trvalého pobytu v meste, ak je podnikateľom podľa zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

Výzva
Odbor finančný a evidencie majetku na
Mestskom úrade v Dunajskej Strede vyzýva
osoby, ktorí vezmú si do prenájmu, alebo prenajímajú na území mesta Dunajská Streda svoje nehnuteľnosti, na splnenie ohlasovacej povinnosti v
zmysle § 80 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. t.j. nahlásenie identifikačných údajov osôb, ktorí majú
povinnosť platiť poplatok. V zmysle § 77 ods. 2
písm. a/ zákona č.582/2004 Z.z. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad platí:
– fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záh-

podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo
má slobodné povolanie podľa osobitných zákonov za predpokladu, že je poplatníkom miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na území Mesta Dunajská Streda
b) právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá má na území mesta Dunajská Streda sídlo alebo stálu prevádzkareň za predpokladu, že je poplatníkom miestneho poplatku
za komunálny a drobný stavebný odpad na území Mesta Dunajská Streda
3. Na vydanie Vernostnej karty nemá nárok občan,
ktorý nemá trvalý pobyt v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.
4. Mesto vydá Vernostnú kartu fyzickej osobe uvedenej v bodoch l. a 2. písm. a) týchto Zásad na
obdobie 3 rokov, ak od 01.01.2011 do 31.12.2011
a v ďalších rokoch v období 12 mesiacov pred
dňom 30.11. predchádzajúceho roka nemala voči
mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky.
5. Mesto vydá Vernostnú kartu právnickej osobe
uvedenej v bode 2. písm. b) týchto Zásad na obdobie 3 rokov, ak od 01.01.2011 do 31.12.2011
a v ďalších rokoch v období 12 mesiacov pred
dňom 30.11. predchádzajúceho roka nemala voči
mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky.
6. Vernostná karta, ktorá bola vydaná na dobu 3 rokov stráca platnosť na daný kalendárny rok, ak
držiteľ Vernostnej karty v bezprostrednom predchádzajúcom kalendárnom roku, s výnimkou
roku 2011, neuhradil mestu Dunajská Streda do
30.11. miestne dane, poplatky a nájomné.
7. V prípade, ak držiteľ Vernostnej karty vydanej
na obdobie 3 rokov, v predchádzajúcom roku,

radu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná polocha .
– právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie
– podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
V prípade nesplnenia ohlasovacej povinnosti
bude mesto Dunajská Streda postupovať v
zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložením pokuty až do výšky 3000 EUR.

v ktorom jeho Vernostná karta nebola platná, ale
spÍňa podmienky na vydanie Vernostnej karty
v nasledujúcom kalendárnom roku, platnosť jeho
Vernostnej karty sa obnoví.
8. Nedoplatkami sú platby, ktoré neboli uhradené
mestu v lehote ich splatnosti v plnej výške. Nedoplatok alebo iná platba sa považuje za uhradenú zaplatením do pokladne Mestského úradu
v Dunajskej Strede, alebo pripísaním na bežný
účet mesta Dunajská Streda.
9. Fyzická osoba uvedená v bodoch l. a 2. písm.
a) týchto Zásad nemala nedoplatok, ak zaplatila mestu Dunajská Streda aj za osoby žijúce s
ňou v spoločnej domácnosti plnú výšku jednotlivých splátok v termíne ich splatnosti na:
a) nájomnom za užívanie bytu a iného nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
b) dani z nehnuteľností
c) poplatku za odvoz komunálneho a drobného
stavebného odpadu
d) dani za psa
e) dani za užívanie verejného priestranstva
f) dani za ubytovanie
g) dani za predajné automaty
h) dani za nevýherné hracie prístroje
i) pokutách

Článok III.
l. Mesto Dunajská Streda vydá Vernostnú kartu
a) fyzickej osobe spÍňajúcej podmienky uvedené v týchto Zásadách bez žiadosti, s výnimkou
fyzickej osoby, ktorá uhradila svoje nedoplatky
v období od 16.11.2011 do 31.12.2011, ktorá
o vydanie Vernostnej karty musí požiadať.
b) fyzickej osobe - podnikatel'ovi a právnickej
osobe spÍňajúcej podmienky uvedené v týchto
Zásadách na základe písomnej žiadosti.
2. Ak fyzická osoba inak spÍňajúca podmienky na vydanie Vernostnej karty, neobdrží Vernostnú kartu z
akéhokoľvek dôvodu, musí písomne požiadať o vydanie Vernostnej karty na predtlačenom formulári.
3. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba,
ktorá má na území mesta v nájme nehnuteľnosť,
k žiadosti o vydanie Vernostnej karty predloží
fotokópiu nájomnej zmluvy a zároveň k nahliadnutiu aj originál nájomnej zmluvy.
4. Vernostná karta vydaná na príslušný kalendárny rok je platná do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
5. Vernostná karta platí spolu s občianskym preukazom, okrem osôb do 14 rokov.
6. Vernostnú kartu vydanú pre fyzickú osobu môžu
použiť fyzické osoby uvedené na Vernostnej karte spoločne, alebo jednotlivo.
7. Vydanie prvej Vernostnej karty je bezplatné. Za
vydanie náhradnej Vernostnej karty za zničenú,
poškodenú, stratenú a odcudzenú Vernostnú kar-

Vernostná karta
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tu sa platí správny poplatok vo výške 3 eurá (slovom: tri eur). Náhradná Vernostná karta sa vydáva pri predložení občianskeho preukazu fyzickej osoby a v prípade poškodenej Vernostnej
karty je potrebné odovzdať aj poškodenú Vernostnú kartu.
8. V prípade vydania náhradnej Vernostnej karty podľa bodu 7. tohto článku Zásad, stráca platnosť pôvodná Vernostná karta s uvedeným poradovým
číslom. O zániku platnosti pôvodnej Vernostnej
karty mestský úrad informuje inštitúcie a zariadenia, ktoré Vernostné karty prijímajú v lehote 15
dní od vydania náhradnej Vernostnej karty.

Článok IV.
l. Vernostná karta okrem náležitosti, ako názov a
erb mesta Dunajská Streda, má aj označenie
"VERNOSTNÁ KARTA- HŰSÉGKÁRTYA",
hologram, poradové číslo, označenie 3- ročného obdobia, na ktoré sa vydáva, rok platnosti, čiarový kód, ďalej obsahuje
a) pre fyzickú osobu :
- meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej
osoby,
- meno, priezvisko a dátum narodenia maloletých
detí fyzickej osoby,
- úplnú adresu trvalého bydliska fyzickej osoby;
b) pre fyzickú osobu -podnikateľa:
- obchodný názov
- meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby,
- IČO fyzickej osoby- podnikateľa,
-meno, priezvisko a dátum narodenia maloletých
detí fyzickej osoby,
-úplnú adresu trvalého bydliska fyzickej osoby,
- úplnú adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ak je odlišná od adresy jej trvalého pobytu.
c) pre právnickú osobu
- názov a sídlo právnickej osoby
-IČO právnickej osoby
2. Fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý požiada
o vydanie Vernostnej karty a je už držiteľom Vernostnej karty ako fyzická osoba, sa vydá Ver-

Rodinné nedele pre majiteľov Vernostnej karty sú bezplatné v MsKS.

nostná karta iba v prípade, že vráti skôr vydanú Vernostnú kartu.

Článok v.
l. Držiteľ Vernostnej karty , ktorým je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ , má nárok na poskytnutie nasledovných zliav:
a) 50% zo vstupného, vrátane permanentky na
umelej ľadovej ploche Správy športových zariadení.
b) 5 % zo vstupného na divadelné predstavenia
organizované Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede,
c) lOO % zo vstupného na voľno-časový program
"Rodinné nedele", organizovaný Mestským
kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede,
d) 40 % zo vstupného na termálne kúpalisko, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. Dunajská Streda,
e) 3,30 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
t) 3 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom
klube detí,
g) 0,35 eur mesačne z príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskom zariadení Centrum
voľného času na dieťa a 2 eur mesačne na dospelú osobu,

Horšia daňová disciplína
V Dunajskej Strede v minulom roku každý 38. obyvateľ dlhoval mestu na daniach.
Situácia v roku 2010 bola o niečo lepšia,
lebo „iba“ každý 50. občan mal nedoplatky voči mestu.
Z roka na rok sa teda postupne zhoršuje daňová disciplína, ale nielen u občanoch, platí to
aj v prípade firiem. Kým v roku 2010 malo pozdĺžnosti voči mestu 28 firiem, v roku 2011 nájdeme na zozname dlžníkov už 35 firiem. V roku
2011 sumárne nedoplatky občanov a firiem dosiahli výšku 667 643 eúr, čiže táto suma v porovnaní s rokom 2010 rozrástla o viac ako stotisíc eúr. Ak nedôjde k pozitívnej zmene v tom-

to trende, týto občania a firmy stratia nárok na
Vernostnú kartu na rok 2013. V tejto súvislosti
upozorňujeme na to, že ako to vyplýva aj zo zásad vydávania Vernostnej karty, v roku 2012 už
nebude možné zaplatiť nedoplatky do konca roka
2012, pretože zásady ako konečný termín určujú
30. november. Teda najneskôr do uvedeného termínu treba vyrovnať všetky nedoplatky, ak
niekto chce splňať podmienky vydania Vernostnej
karty na rok 2013.
Na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk sú dostupné najčerstvejšie údaje o dlhujúcich občanoch a firmách. Tento zoznam
svedčí jednoznačne o zhoršení daňovej disciplíny v našom meste.

h) 50% z ceny ročnej a štvrt'ročnej parkovacej
karty,
i) lOO % z ceny parkovacej karty pre obyvateľov bývajúcich v zóne s plateným parkovaním,
j) 0,1O eur z ceny cestovného lístka mestskej autobusovej dopravy.
k) 50% z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v dennom stacionári Centra sociálnej starostlivosti.
2. Držiteľ Vernostnej karty, ktorým je právnická
osoba, má nárok na poskytnutie zľavy vo výške
86 eur z ceny ročnej a 35 eur z ceny štvrťročnej
parkovacej karty.
3. Vernostná karta vydaná po 30.04.2012 fyzickej
osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a právnickej
osobe, ktorá svoje nedoplatky uhradila mestu v
období od 16.11.20ll do 31.12.2011 oprávňuje na
zľavy uvedené v Článku V. týchto Zásad odo dňa
jej vydania s výnimkou zliav uvedených v článku V. ods. l písm. e), f) g) a k), na ktoré sa vzťahuje ustanovenie Článku Vl. ods. 1 týchto Zásad.

Čl. VI.
l. Ak fyzická osoba, spÍňajúca podmienky na vydanie Vernostnej karty neobdrží Vernostnú kartu najneskôr do 31. januára prvého kalendárneho
roka príslušného trojročného obdobia, na ktoré
sa Vernostná karta vydáva, môže požiadať o vrátenie sumy uvedenej v Článku V. ods.l písm. e),
t), g) a k) týchto Zásad.
2. Zrušujú sa Zásady vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda zo dňa
29.9.2009 v znení neskorších zmien.
3. Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 22.
decembra 2010 a nadobúdajú účinnosť dňom ich
schválenia.
4. Zmeny a doplnky týchto Zásad schválené
Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede
dňa 15.11.20ll, nadobudli účinnosť dňom
15.11.20ll , zmeny a doplnky schválené dňa
13.12.2011 dňom ich schválenia.
5. Zmeny a doplnky týchto Zásad schválené
Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede
dňa 17.04.2012 nadobúdajú účinnosť 30. apríla 2012.
V Dunajskej Strede, 30.04.2012
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

A & A BIKECENTRUM –bringázóknak
„Mindig érdekeltek a kerékpárok. Már 15 évesen megkaptam életem első komolyabb biciklijét
és a nyergében naponta nyakamba vettem a várost, vagy messzebbre is elkerekezem. Most végre
az egyik legnagyobb álmom teljesült: bicikliüzletet nyitottam.”- vallja magáról a Kukučín utca
szűk utcácskájában, a buszmegálló felé eső részen található kerékpár-szakbolt tulajdonosa,
a dunaszerdahelyi Tánczos András.
A nemrég megnyílt boltban a kerékpárokon kívül alkatrészek és különböző tartozékok is kaphatók. A bolt szervizelést és javításokat is vállal, a szaktanácsadás magától értetődő.
Az érdeklődők a legjobb gyártóktól származó minőségi kerékpárok között válogathatnak. Kedvelt
márkák a piacon az AUTHOR, a CTM, a DEMA és a KENZEL kerékpárok. Nagy a választék a különféle árkategóriájú kerékpárokból: egyaránt megtalálhatók az olcsóbb és a drágább gyermek-, illetve felnőtt
kerékpárok is. Ha Ön is a biciklisport szerelmese, itt az alkalom, hogy a nyár küszöbén meglepje saját magát,
gyermekét vagy párját egy kirándulásra, túrázásra is alkalmas remek bringával. Ez esetben mindenképpen keresse
fel a szaküzletet. Önt is várja a BIKECENTRUM a Kukučín utcában a patikával szemben,
hétköznaponként 8 órától 17 óráig.

A & A BIKECENTRUM – pre cyklistov
„Vždy ma zaujímali bicykle. Mal som 15 rokov, keď som dostal svoj prvý vážnejší bicykel. Bicykloval som sa po meste a v širšom okolí. Teraz sa mi splnil veľký
sen: otvoril som špecializovanú predajňu s cyklistickým tovarom“ – hovorí András Tánczos, majiteľ obchodu na Kukučínovej ulici, neďaleko autobusovej stanice. V novootvorenej predajni ponúkajú aj súčiastky a cyklistickú výbavu, pričom
obchod ponúka aj opravu bicyklov, odborné poradenstvo je samozrejmosťou.
Záujemcovia môžu vyberať z kvalitných značkových bicyklov. Obľúbené sú
hlavne bicykle značky AUTHOR, CTM, DEMA a KENZEL. Výber je bohatý: v
ponuke sú lacnejšie i drahšie bicykle pre deti i dospelých. Ak ste milovníkom cyklošportu, máte príležitosť prekvapiť seba, svojho partnera a svoje deti bicyklom,
ktorý je vhodný aj na výlety a túry. Aj Vás očakáva BIKECENTRUM na Kukučíkovnej ulici naproti lekárne, v pracovných dňoch od 8 do 17 hodiny.
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Nejde

Május 23-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 23. mája

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Bartal Norbert, Barátság tér 2170/ 23., Marschal Bea, Fenyves 1381/39 és Mayer András, Borostyán u. 1900/81. Mind a három nyertes egyenként 20 euró
értékű ajándékcsomagot nyer az Itelcomtól. A nyertesek az Itelcom boltjában jelentkezzenek a Bacsák utca 247-ben, tel: 031-321 99 99. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Norbert Bartal, nám.
Priateľstva 2170/ 23., Bea Marschalová, Boriny 1381/39 a András
Mayer, Jantárová 1900/81. Vyžrebovaní čitatelia získajú darčekový balík v hodnote po 20 Eur od firmy Itelcom. Výhercovia nech sa prihlásia v predajni na Bacsákovej ulici č. 247., tel: 031-321 99 99. Treba
sa preukázať občianskym preukazom.

Új feladat:

Nová úloha:

Soroljon fel három kerékpármárkát, amely a BIKECENTRUM-ban
kapható! A nyertesek a szakboltban levásárolható 25 eurós utalványt
kapnak.
Válaszaikat legkésőbb június 28 - ig küldjék el szerkesztőségünk
címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városházán is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek
feltüntetni, ez a sorsolásban való részvétel feltétele. Az olvasói verseny megfejtői egyben a beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a verseny
szponzora a nevüket és a címüket felhasználhatja üzleti céljaira.

Vymenujte aspoň tri značky bicyklov, ktoré predávajú v predajni BIKECENTRUM? Výhercovia získajú nákupný poukaz v hodnote 25 eúr
a možnosť voľného nákupu v predajni bicyklov v tejto sume.
Odpovede zašlite najneskôr do 28.. júna na adresu redakcie, e-mailom/ press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte na radnici. Nezabudnite
uviesť aj vaše meno a adresu, je to podmienkou zaradenia do losovania. Čitatelia, ktori sa zúčastnia čitateľskej súťaže, súhlasia s tým, že
sponzor súťaže použije ich údaje pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika Programy, Kronika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Tászliová Viktória
Činčura Sára
Bugár Ákos
Mikos Dóra
Czucz Viktória
Rostás Áron András
Ivicze Szabina
Schwarcz Sofia

Elhalálozások – Zomreli
Gabovicsová Gizela (1931)
Kalmár Eugen (1927)
Mészáros Jozef (1954)
Dömeová Alžbeta (1933)
Megályová Valéria (1965)
Nagy Alexander (1960)
Szabová Justína (1942)
Ferencei Dušan (1946)
Budiásová Izabela (1918)
Tóthová Katarína ( 1956)

Házasságkötés – Sobáše
Hodossy Peter - JUDr. Tóthová Petra
Domonkos Tibor - Balódiová Annamária
Bodó Ladislav - Sebestyénová Csilla
Pastorek Peter- Ing. Rakovická Veronika
Sátor Norbert- Csóková Melinda
Várady Juraj - Gál Éva
Bindics Miklós - Kropitzová Eva
Pajtinka Juraj - Zsigárcsiková Viktória
Hegyi Gabriel - MUDr. Lapos Zsuzsanna
Szalánczi Tamás - Szabó Sarolta
Straka Gábor - Alföldyová Monika

Csallóközi Múzeum/
Žitnoostrovské múzeum
I. HISTORIUM TÖRTÉNELMI NAPOK
a Sárga-kastély udvarán június 15. – 16.
Középkori vásár, lovagi torna, hétpróba,
középkori játszóház, harci arcfestés, páncél- és fegyverkiállítás, nagy lakomák, különleges borok, sajtok, élő népzene.
A Csallóközi Színes Ceruzák 2012
nemzetközi óvodás képzőművészeti verseny díjazott munkáiból rendezett kiállítás
július 9-ig tekinthető meg. / Výstava ocenených prác XIII. medzinárodnej výtvarnej súťaže škôlkárov Žitnoostrovské pastelky 2012 potrvá do 9. júla.
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A DSZTV műsora:
Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket. weboldal: www.dstv.sk

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky. www.dstv.sk
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A VMK júniusi programja –
júnový program MsKS
jún. 5 – 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ – Gyermekszínjátszó- és Bábcsoportok Országos Seregszemléje / XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR – Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov
jún.11.–18.00: Euphoria - Divatbemutató és üvegkiállítás Ješ Izabella munkáiból / Euphoria - Módna prehliadka a výstava taveného skla z prác Izabely Ješovej
jún.14.–19.00.: „Minket nem lehet elfelejteni...“ Voith Ági és Bodrogi Gyula zenés estje
/ „Na nás nesmiete zabudnúť...“ Vystúpia: Ági Voith a Gyula Bodrogi
jún. 15. – 17.00: A Thália Színház – Kassa bemutatja: Böszörményi Gyula – Lakatos Róbert – Müller Péter Sziámi: Gergő és az álomfogó (zenés mesejáték nem csak gyerekeknek)
/ Vystúpenie Divadla Thália – Košice: Gregor a lapač snov (rozprávkový muzikál nie
len pre deti)
jún.19.– 9.00: Színjátszó Csoportok Fesztiválja / Dunajskostredský divadelný festival
jún.26.–10.00: A Szabó Gyula Alapiskola végzős diákjainak ballagási ünnepsége / Rozlúčkový sprievod absolventov Základnej školy Gyulu Szabóa
jún. 28. –18.00: "Vetettünk, s arattunk" – a Dunaág Néptáncműhely évzáró előadása / Vystúpenie Folklórnej tvorivej dielne Dunaág

V. ÉJSZAKA A VERMES-VILLÁBAN

NFG klub

2012. június 22.
17:00 –órától éjfélig:
Barcsay mester és növendékei tárlat, a
FotoklubDS kiállítása, a Vox Camerata kórus koncertje, Juhász Árpád geológus élménybeszámolója utazásairól és könyvbemutató, az Aranymetszés megzenésített versei,
a Csak Van zenekar koncertje az udvaron,
Nagy Attila előadása - Felforgatott helytörténet, Éjféli zongorakoncert - Mezei Ernő
előadásában. Bővebben a galéria weboldalán:
www.kmgaleria.eu.

június 8. (péntek)
SUMMER BEAT PIKNIK:
Bigel + Györemix ( HU)
hip hop / breakbeat / dubstep party
június 9. szombat, 20:00:
Podhradská Lea: Karcsai út - dokumentumfilm vetítés
június 15. péntek, III. G.R.O.W.
tudományos előadás sorozat
június 16. szombat,
Lila Ensemble (CAN) ->kortárs tánc-és
zene + H.I.N.T. poszt-rock

V. NOC VO VERMESOVEJ VILE
22. júna 2012
17:00 – do polnoci: Výstavy Barcsay majster a jeho nasledovníci a Fotoklubu DS, koncert zboru Vox Camerata, prednáška známeho geológa Árpáda Juhásza a prezentácia jeho knihy, koncert
skupiny Aranymetszés, vystúpenie kapely Csak Van vo dvore, Rozvrátené regionálne dejiny – prednáška A. Nagya, Polnočný klavírny recitál Ernő Mezeiho. Viac na webstránke: www.kmgaleria.eu.
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A képviselő-testület júniusi üléséről
O júnovom zasadnutí mestskej samosprávy

A felújított medencék átadása
Odovzdávanie obnovených bazénov

A városi díjak átadásáról
O odovzdaní mestských ocenení

A Családi Könyvklub meghívja
Önt 2012. június 16 - án szombaton a
V. dunaszerdahelyi BRINGÁSNAP-ra!
Program:
10.00 óra: Gyülekező a VMK előtt
10.15 óra: Biciklis felvonulás

Dunaszerdahelyen! A táv kb.10
km Dunaszerdahely utcáin!
PIHENŐ UTÁN - BICIKLITÚRA
Dunaszerdahely - Kisudvarnok
– Dunatőkés - Eperjes /Kis Duna és vissza.

Dunajskostredský hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotograﬁe: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l
e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Graﬁcká
príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.

DH

A Dunaszerdahelyi Nyár programja
Program Dunajskostredského leta
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