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Új köztéri utcabútorokkal szépül Józsa

Elindult az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra. Az oltás
önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni magát, szük-
séges regisztrálnia magát a https://vakcinainfo.gov.hu weboldalon,

ahol értesülhet a vakcinával kapcsolatos információkról és
teendőkről!

MIÉRT JÓ AZ OLTÁS?
A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta fertőzések

ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni.

AZ OLTÁSOK MENETE
A koronavírus elleni vakcina felhasználása, a lakosság tömeges

oltására 2021-ben kezdődik el. A védőoltás Magyarországon
önkéntes és ingyenes lesz.

MINDEN ÉLET SZÁMÍT!

Tavaly év decemberében városrészünk több pontján is új padokra és
sze metesekre lettünk fegyelmesek. Ez a kezdeményezés folytatódik
januárban is, tudtuk meg Balázs Ákos alpolgármestertől, aki érdeklő -
dé sünkre elmondta: „Eddig 7 alumínium-öntvény, fa-lamellás ülőkéjű
új padot helyezett ki a város, valamint 7 darab 45 literes hulladék-
gyűjtőt. 2021-ben további padok és hulladékgyűjtők kerülnek kihelye -
zés ére a buszmegállókba, valamint a már meglévő régi, elhasználó-
dott padokat felújítják. Jó hír a biciklivel közlekedőknek, hogy a posta
előtt pedig egy új kerékpártároló is épült. Ezekkel az aprónak tűnő, de
mindenkit érintő fejlesztésekkel a józsaiak mindennapjait szeretnénk
komfortossá tenni.”

A Posta előtt új padok és szemetesek kerültek kihelyezésre, va -
la mint egy kerékpártároló.

A LaPanna 

fagyizó előtti tér

is egyre szebb 

és kulturáltabb

Az Alsójózsai utcán lévő buszmegálló borostyánfüggöny előtt jól mu -
tat a famintás szemetes, az új pad. A fedett váró másik oldalán egy
szelektív szemétgyűjtőt is kihelyeztek.



2 Hírek a Gönczyből

Telefon: (06-20) 9-739-744

Kőműves- és ácsmunkát
vállal számlaképes 

vállalkozás.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

Kis- és nagy  állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g  00:00–24:00- ig
a 06-30/9-555-066 te le fonon.

NAPELEMES rendszer
telepítés

Használja ki az 50%-os lakásfelújítási

támogatást napelemes rendszerrel,

és nullázza le villanyszámláját!

www.greennova.hu
0670/427-7957

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában nagy
hangsúlyt fektetünk az alapkészségek magas
szintű kialakítására, fejlesztésére, hiszen ezek
nél kül nincs eredményes tanulás. Tehetséges ta -
nu  lóink évek óta lelkesen vesznek részt a Bolyai
csa patversenyeken. 
Nagy örömünkre idén a körzeti fordulókat meg -
nyer ve, Hajdú-Bihar megye legjobbjaiként orszá-
gos versenyre készülhettünk decemberben anya -
nyelv  ből és matematikából is. 
Az egész napos iskola rendszere biztosítja a fo lya -
matos foglalkozást a tehetséges gyermekekkel. A
szor galmas, kitartó munka rendkívül szép eredmé -
nyek hez vezetett.
A 3. A osztályosok: Bai Zoárd, Czagány Dénes,
Domokos Tamás és Háda Lili, felkészítő pedagó-
gus Kondor Krisztina, az ország 4. legjobb csapa -
tának  bizonyult anyanyelvből, úgy hogy az orszá-
gos döntőn az első hat csapat 100%-os ered-
ményt ért el, s köztük a feladatmegoldásra fordított
idő szerint alakult ki az első hat hely sorsa.
Ennél is szebb eredményt ért el a 3. B osztály
csapata: Baráth Bence, Gorzsás Bence, Papp
Sára és Szilágyi-Lund Hanna, akik a matematika
versenyen 1. helyezéssel az ország legjobbjainak
bizonyultak. Felkészítő pedagógus Dobránszkyné
Csige Boglárka.
A szép helyezések mellé a csapatban való gondol -
kodás képességét, és egymás segítését is el sa já -
tí tották tanulóink. Büszkék vagyunk rájuk.

Az ország legjobb harmadikosai matematikából és
Az ország legjobb harmadikosai anyanyelvből

A Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa
alapítása óta azon dolgozik, hogy minden gyer-
meknek kibontakoztassuk a tehetségét, támogas-
suk fejlődését, hozzájáruljunk a tehetségbarát kör -
nye zet, társadalom kialakításához, megtartá sá -
hoz. 
Megtiszteltetés, hogy szerepelhettünk Deb re cen
város tehetséggondozását bemutató kisfilmben,
melyet az alábbi linken tekinthetnek meg:
https://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-fiatalok-
a-foszerepben-a-nemzeti-tehetseg-program-film-
jeben/2020/11/18/
A Tanács rendszeresen részt vesz a Nemzeti
Tehetség Program pályázatain, hogy részt vegyen
abban a forrásteremtésben, mely a Munkaiskola
Alapítvány kezelésében lévő tehetségalap műkö -
dé sét biztosítja. A 2019/2020. évre tervezett pro-
jekt megvalósítása a járványhelyzet miatt
hosszabb ra nyúlt, s 2020. december 31-én sikere-
sen lezárult. A legfontosabb eredmények, hogy
sikerült megteremteni a matematika tehetséggon -
do  zásban, tanításban a padlórobotok alkalma zá -
sá nak feltételrendszerét, mely a hozzá kapcsolódó
szakmai programmal már az idei tanévben elindult
iskolánk első évfolyamán. 
Fejlesztettük a Rózsa völgyi Gyermekkert textil
műhelyét. 
Új környe zet be került a tornácos házban kialakított
helyiségben, ahol egy másik NTP pályázati projekt
megvalósításával a Debreceni Tankerületi Köz -
pont támogatásával teljesen új eszközkészletet tu -
dunk tavaszra biztosítani nemezeléshez, batiko -
lás hoz.
A Tanács fontos tevékenysége az intézményi jó
gya korlatok megosztása. Ezért a most záruló pro-
jektben egy nagyon fontos kiadvány is elkészült,
mellyel segíteni tudjuk a hazai természettu do -
mányos tehetséggondozást. A könyvben az iskola
pedagógusai mutatják be jó gyakorlataikat „A ter-
mészettudományos tehetséggondozás gyakorlata
– Kézikönyv pedagógusoknak” címmel.

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Művészeti tagozata
által meghirdetett „XIV. Megyei Szabó Magda
Vers- és Prózamondó Fesztiválon” számos 10–14
éves tanuló mérette meg magát. A versenyzőknek
magyar költők, írók műveit, műrészleteket kellett
művészi szinten előadniuk. Az online versenyen
részt vett a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Álta lá -
nos Iskola 2 diákja is. Kakuk Petra 5. osztályos
tanuló versmondó kategóriában, Hunyadi  Borbála
7. osztályos tanuló pedig próza kategóriában in -
dult. Mindkét tanuló arany minősítést kapott. A fel -
ké szítő tanáruk Dankuné Nagy Gyöngyi tanárnő
volt. Gratulálunk a kimagasló eredményhez!

Bízza szakemberre! Ker ti és ház kö rüli mun   kákat, személy- és áru  szállítást, és egyéb mun    kákat vál lalok.
Ér dek lődni: (06-20) 235-7202.
TV állvány és íróasztal eladó. Érdeklődni: (06-30) 158-7379.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. 
Hir de té sé vel ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”

Vers- és
prózamondó 

sikerek
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Új év, új kihívások?

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4250 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B

Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu
Következô szám lapzártája: 2021. február 5. Megjelenés: 2021. február 13–14.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Ez a lapszám 2021. január 12-án került nyomdába.

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-20-O-V-0676 számú pályázat
segítségével valósul meg 2020. 04. 01.–2021. 03. 31. közötti időszakban.

Akik régóta a helyi bankfiók ügyfelei, azoknak
fel tűnhetett, hogy az utóbbi hónapokban új ar -
cok fogadják, s nem a megszokott dolgozók.
Így nem találkoznak már Molnár Józseffel, akit
hosszú évek óta a fiók vezetőjeként ismerhet-
tek. Őt kérdeztük a változás okairól.

Józsa: József, mikor is kezdődött az itteni pálya fu -
t á sa?

M. J.: Több mint 20 éve kezdtem itt a pénzin-
tézeti munkát, az akkori Hajdúsági Takarék szövet -
ke zetben. Akkor egyfajta kiváltságot, köztiszteletet
és felelősséget jelentett a Takarékban dolgozni. Jó
mun kahely volt, szerettem, hogy nagyon sok em -
bert ismertem meg, nagyon sokaknak tudtam se -
gí teni pénzügyeikben, s így engem is nagyon so -
kan megismertek. Azt hiszem, jól is csináltam, hisz
sok elismerést kaptam a munkám során, de a leg -
főbb elismerés, hogy az ügyfelek mindig bizalom-
mal fordultak hozzám.

Józsa: Mi történt, miért nem látjuk mostanában
a fiókban?

M. J.: A takarékszövetkezeti szektor nagyon sok
változáson ment keresztül az elmúlt években,
„nagy bankosodott”, annak minden előnyével és
hát rányával. Fejlődni kellett a korral, ez szükség -
szerű és elkerülhetetlen volt. Új feladatok, új el vá -
rá sok, amihez alkalmazkodni kellett. Bevallom, ez
az utóbbi időben már egyre nehezebben ment.
Úgy éreztem, valahogy egyre inkább háttérbe
szorul az a személyes, emberközpontú bizalmi
kap csolat, az a stabilitás és rugalmasság, ami a
ta karékok fő erénye volt. Ezek számomra nem
csak közhelyes szavak, hanem a munkámnak ér -
tel met adó alapértékek. Egyre nehezebben talál-
tam meg a munka örömét, úgy pedig nem egysze -
rű hosszú távon dolgozni. Egyszóval éreztem,
hogy váltanom kell, bármilyen nehéz is ez 20 év
után. Májusban beadtam a felmondásomat, és au -

gusz tusban a munkaviszonyom közös meg egye -
zéssel megszűnt. Egy korszak lezárult, melyre
mindig jó szívvel fogok emlékezni, hiszen nagyon
sok mindent kaptam tőle…

Józsa: Hogyan tovább, hogyan telnek azóta a
mindennapok?

M. J.: Azóta sem unatkoztam. Aki ismer, tudja,
hogy gyerekkorom óta szenvedélyem a horgászat.
Egyik alapító tagja vagyok a Ponty-Centrum
Horgász Egyesületnek, amely 2016 óta a Látóképi

víztározó horgászati kezelője. A kezdetektől részt
vettem az egyesület napi dolgaiban sokszor
munka mellett is. A tó látogatottsága, környezeti
fejlődése 2020-ban már annyi feladattal járt, hogy
azok összefogása egész embert kívánt. Így pár
hónapja tógazdaként végzem az itteni horgászat-
tal, horgászversenyek szervezésével, egyesületi
pénzügyekkel kapcsolatos teendők ellátását és
irányítását. Más munkakör, de szívemhez nagyon
közel álló kihívás, amit örömmel csinálok.

J: Nem hiányoznak az „ügyfelek”?
M. J.: De, igen. Azóta is sokan keresnek pénzü-

gyi gondjaikkal, kérdéseikkel, hiszen a korábban
kialakult jó kapcsolatok nem szűnnek meg egyik
percről a másikra.

Józsa: Tud valahogyan segíteni nekik?
M. J.: Most már igen. 20 év alatt elég nagy szak -

tudást, tapasztalatot szereztem. Lakáscélú hitelek,
állami támogatások, személyi kölcsönök ügyinté -
zése, elbírálása volt a fő profilom, de vállalkozói hi -
telek terén is van némi gyakorlatom. Ezt a jövőben
is tudom kamatoztatni. Egyéni vállalkozóként épp
a napokban fogok szerződni egy nagy pénzügyi
tanácsadó céggel, így lehetőségem lesz több
pénz intézet hitelajánlatait felmérni és összehason-
lítani.

Józsa: Hogyan fog ez a gyakorlatban működni?
M. J.: Nem egy bank ügynöke vagyok. Min den -

ki  nek az igényének legjobban megfelelő, személy -
re szabott hitelajánlat kiválasztásában, ügyintézé -
sé  ben tudok segíteni, több bank termékein ke resz -
tül. Mindezt a hozzám fordulók számára ingyene-
sen!

Józsa: Ingyenesen?
M. J.: Igen, hiszen a hitelügylet létrejötte esetén

a bank fizet számomra jutalékot. Közvetítőként pe -
dig egyéb előnyöket is el tudunk érni, így kamat -
ked vezményt, vagy akár gyorsabb hitelbírálatot is.

Józsa: A most induló lakásfelújítási állami támo -
ga  tással kapcsolatban is fordulhatnak önhöz?

M. J.: Természetesen, itt elsősorban a finanszí -
ro záshoz esetleg szükséges hitelben, de a tá mo -
 ga tással kapcsolatos tudnivalókban is segít he tek.
Az elmúlt évek során megbízható építőipari cé -
gekkel is jó kapcsolatba kerültem, akiken ke resz tül
akár a kivitelezéshez is megoldást találha tunk.

Józsa: Zárszóként akkor elmondhatjuk, hogy a
józsai lakosok a jövőben sem maradnak pénzügyi
segítség nélkül és bármikor fordulhatnak önhöz.

Festést, mázolást, 
homlokzati hőszigetelést,
számlaképes vállalkozás

rövid határidővel
vállal.

Telefon: (06-20) 9-739-744

FÜGGETLEN
HITELTANÁCSADÁS

Molnár József
Mobil: 06/30 650-8616

E-mail: molnar.jozsef569@gmail.com

• lakáscélú hitelek
• lakáscélú állami támogatások

• babaváró hitel
• jelzáloghitelek

• személyi kölcsön
• vállalkozói hitelek, Széchenyi hiteltermékek

Ingyenes konzultáció!
Hívjon bizalommal!
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Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva

Kedd: 8–12, 13–18
Szerda: 8–12, 13–18

Csütörtök: 8–12, 13–18
Péntek: 8–12, 13–18

Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!

Építőanyag-beszerzést vál-
lalunk komplett családi házhoz 

egyedi áron.
Kérem forduljon bizalommal

hozzánk!
06-52/451-053

Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

Tel.: +36 30 522-3494

o TERMELŐI MÉZ

o KISTERMELŐI FÜSTÖLT ÉS CSEMEGE

HÚSÁRU

o HIDEGEN SAJTOLT OLAJOK

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK, FŰSZEREK

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK, ILLÓOLAJOK

o GYÓGYHATÁSÚ KRÉMEK, SZAPPANOK

o KÉZMŰVES LEKVÁROK, ZAKUSZKÁK

o AJÁNDÉK CSOMAGOLÁS

Cím: A lsó józsa, Homokhát  utca 31.

Mob i l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás

állatorvos
• kis- és nagy állatok

gyógyítása, telepi ellátása 
• védőoltások • egyedi jelölések 

(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

DR. SZABOLCSI ERIKA
ÜGYVÉD

• Földügyek
• Ingatlannal kapcsolatos    

Szerződések 
• Cégalapítás
• Kártérítés
• Egészségügyi Jog

Telefon: (06-20) 966-4017

4225 Debrecen, Vadmeggyes utca 19.  
E-mail: drszabolcsierika@gmail.com

§

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, rendelői körülmények

között, professzionális műszeres diagnosztikai eszközök segítségével.

Rendelési időnk:
hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és 

kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák kivágását,

gallyazását válla lom emelőkosárral i ll.
alpintechnikával.

Továbbá ereszcsatornák tisztítását, 
homlokzatok festését vállalom.

Telefon: (70) 413-6363
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Földmunkavégzést,
alapásást, terepren-

dezést vállalunk.
Tel.: (06-20) 9-739-744

HÔkaMErÁs
épületvizsgálat

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel

mennyit fogyaszt?

Tel .:  (06-20) 33 18 944
www.nemesval lalkozas.hu

Falazatok (hôhidak), nyílászá -
rók, te tô terek, könnyû szer ke -
ze  tes épü le tek hôszi gete lé sé -

nek műszeres elle nôr zése.

Házeladáshoz, 
energetikai pályázatokhoz,

használatbavételi engedélyhez

A Te
házad

EnErgEtikai
tanÚsítVÁnY 

kÉsZítÉsE

Trapézlemezek, cserepeslemezek, ke -

rí  tés léc elemek, tetőfóliák, bádogos

ki  egé szítők, zártszelvények rövid szál-

lítási ha táridővel, nagy választékban!  

He tente frissülő akciók!

Termékeinket kedvező házhozszállí tá -

si díjakkal szállítjuk el önökhöz!

4225 Debrecen, 

Róna utca 19.

+36706231377

beatamaczko1974@gmail.com

Nyitva: Hétfő–Péntek 8–16

Szombat: 8–12

Józsa Tető Kft.

hétfő: hívásra
házhoz megyek
kedd: 8–18
szerda: hívásra
házhoz megyek
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–13
vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek  utca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Nyi tvatar tás:

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

RELAX MASSZÁZSSZALON
Kellemes környezetben várom kedves

vendégeimet Alsójózsán:

Ha ellazulásra, kikapcsolódásra, 
fizikai fájdalom enyhítésére vágyik, 

kérem keressen az alábbi telefonszámon:
Ónodyné Orosz Katalin

06 20 970 43 21
Forduljon hozzám bizalommal!

• nyirokmasszázs
• talpmasszázs
• svéd, frissítő masszázs
• hátmasszázs

DR. BACSÓ KRISZTINA
ügyvéd

Ügyfélfogadás Józsán és Debrecenben is:
Iroda: 4025 Debrecen, 
Simonffy u. 12–16. II/3.

Aliroda: 4225 Debrecen-Józsa, 
Kastély u. 65.

Időpontfoglalás:
Telefon: 06 30 461 6663

E-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
Web: drbacsokrisztina.hu

Okiratok, szerződések készítése
Adásvételi-, ajándékozási-, öröklési-, tartási-, bérleti szerződések,

végrendeletek, egyéb megállapodások, stb.

Cégeljárás
Bt.-, Kft. alapítása, változásainak bejegyeztetése, stb.

Családjogi ügyekben való képviselet
Házassági bontóper, gyermek elhelyezési - kapcsolattartás ügyek

tartásdíj szabályozása, stb.

Házassági vagyonjog
Vagyonjogi szerződések készítése,

házassági vagyonmegosztás során képviselet ellátása, stb.

Fizetési felszólítás, kártérítési ügyek
Jogi tanácsadás személyesen vagy online kedvező óradíjjal.

Keressen bizalommal:
Dr. Bacsó Krisztina
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Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz

fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése 

Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

www.jozsagumi.hu
Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

Időpontfoglalás gyorsan, 
egyszerűen online, 
regisztráció nélkül.

✔ SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK
✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK 

FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE
✔ KLÍMÁK TISZTÍTÁSA ÉS 

FERTŐTLENÍTÉSE

www.jozsaklima.hu

Telefon: (52) 300-112

Telefon: (06-52) 451-053

Épületzsaluzást, 
épületállványozást

vállalok számlaképesen.

Térkövezést, térbetonozást, 
kapuk, bejárók, kerítések

elkészítését vállalom.
Telefon: (70) 413-6363

• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Zs-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

SMINKTETOVÁLÁS
Sorosi Orsolya

sminktetováló kozmetikus mester
+36 30 93 92 835

Bliss Szépségszalon Debrecen, Görgey u. 11.

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

Józ sa, Homokhát utca 2. 
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

• Épületek és csa ládi házak villanyszerelése, javítása ,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
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Az olvasóktól érkező kérdések alapján a január
1-től hatályba lépett új jogszabályok, jogszabály
módosításokkal kapcsolatosan az otthonte -
rem tési családtámogatási kedvezményekkel és
jót állás, szavatosság változásával foglalkozik
Lu kácsné dr. Patakvölgyi Piroska a teljesség
igé nye nélkül.

Az otthonteremtési családtámogatás több kedvez -
ményt is tartalmaz: 
– a telek ÁFÁ-jának csökkenését, aminek azonban
csak ÁFA- alany eladótól való vásárlás esetén van
je lentősége, magánszemélytől vásárolt telek ese -
tén eddig és ezután sem számítható fel ÁFA. 
– a CSOK-kal vásárolt ingatlan illetékmentessége,
azaz a 4%-os illetéket
ilyen esetben nem kell
meg fizetni. 
– a felújítással kapcsola -
tos kedvezmény (maxi-
mum 3 millió forint),
mely ről az előző cikkben
már írtunk, ezzel kapcso -
la  tosan a Magyar Állam -
kincstár honlapján meg -
je lentek az igényléshez
szük séges nyom tat vá -
nyok, vállalkozói szer ző -
dés minták, tájékoztatók,
ezért a felújítás meg kez -
dése előtt ezt az oldalt
ja vaslom minden kedves olvasónak felkeresni,
hogy a felújítással kapcsolatos kedvezményt
igény  be tudja venni. http://www.allamkincstar. -
gov.hu/hu/lakossagi-ugy fe lek/ott hon fel uji tasi_ ta -
mo gatas_altalanos_tajekoztato

A CSOK felvételénél két dolognak kell megfelelni,
egyrészt az igénylőknek a CSOK személyekre
szabott feltételeknek kell megfelelni, másrészt a
kiválasztott ingatlannak is alkalmasnak kell lennie
az igénylés benyújtásának időpontjában a CSOK-
ra. A CSOK csak lakás, vagy lakóházként bejegy -
zett ingatlanra igényelhető, ezen túl arra is figyelni
kell, hogy az ingatlan-nyilvántartási térképnek is a
va lósággal egyezőnek kell lennie, ha eltérés van
pl. olyan épület van feltüntetve, ami már a való -
ság ban nincs, vagy olyan épület, épületrész van a
valóságban, ami a térképen nincs, akkor a
térképet a valós állapottal kell összhangba hozni,
ahhoz, hogy a CSOK igénylése pozitív elbírálást
kapjon. Sok helyen problémát okoz az ingatlan
előtti út, utca, ha az nem közút, akkor abban is tu -
la j donjogot kell szereznie a CSOK igénylőnek.

Szigorodnak a jótállás, szavatosság szabályai:
Tá jékoztatni kell fogyasztót a jótállás alapján
megillető jogokról, azok érvényesíthetőségének
fel tételeiről és határidejéről, valamint arról, hogy
fo gyasztói jogvita esetén a fogyasztó a me gyei (fő -
városi) kereskedelmi és iparkamarák által mű köd -
te tett békéltető testület eljárását is kez de mé nyez -
heti.
Változik a jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg
nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot
meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótál-

lási határidő a
fogyasztási cikk
fogyasztó részére tör -
ténő átadása, vagy ha az
üzembe helyezést a vál-
lalkozás vagy annak
meg bízottja végzi, az
üzem be helyezés napjá-
val kezdődik.
Ha a fogyasztó a fo -
gyasz tási cikket az át -
adástól számított hat hó -
napon túl helyezteti
üzembe, akkor a jótállási
határidő kezdő időpontja
a fogyasztási cikk átadá -

sá nak napja. A vállalkozás az e rendelet előírá-
sainak meg fe le lő jótállási jegyet elektronikus úton
is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó
részére elektroni ku san átadott számla jótállási
jegyként akkor fo gad ható el, ha tartalma megfelel
a rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak
is. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel
érvényesíthetőek, amelynek nem tehető felté te lé -
vé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a
fo gyasztó általi visszaszolgáltatása, azaz nem kell
meg őrizni az eredeti csomagolást, dobozt.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása
szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telep he -
lyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási je -
gyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
ér vényesítheti
A jótállással, szavatossággal kapcsolatos ellenőr -
zés a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tar-
tozik. A fogyasztóvédelmi hatóság honlapján
https://fo gyasztovedelem.kormany.hu/ és a Fo -
gyasztóvédő- és Érdekszövetség Alapítvány hon -
lap ján minden fontos információ megtalálható
https: //www. fo gyaszto ve de lem.hu/ Varia_x/in du -
lo.html

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi

Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes 

telefonos egyeztetés alapján.

Minden csütörtökön 
16 és 18 óra között 

ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján,

online felületen.

Ügyvéd válaszol - Mi változott
január 1-től?Épület -

bontást,
törmelék

elszállítást
vállalok.

A törmelék 
elhelyezéséről

hivatalos 
igazolást adok.

Telefon: 
(06-20) 9-739-744

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716
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Villamossági szaküzlet

Veszélyes helyen lévő fák 
KIVÁGÁSA, akár emelőkosárral.

Papp László e.v.
06 30/244-87-37

Emelő kosarazás 
22 méter magasságig:
– stablon deszka 

festése
– kémény átrakás
– tetőbontás
– ereszcsatorna 

tisztítása

„M
ag

as
ab

ban, mint a
m

ad
ár.”

Kerítésépítést,

térburkolást, 

járdaépítést 

vállalunk rövid

határidővel,

garanciával 

számlaképesen.
Tűzihorganyzott

kerítések kivitelezése

is megoldható.

Telefon: (06-52) 451-053


