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Polgármesteri beszámoló
1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján a pol-
gármesternek beszámolási kötelezettsége van a ciklus 4 évére 
vonatkozóan. 

A Képviselő-testület működése a statisztikai adatok tük-
rében, a 2006–2010. évekre vonatkozóan

Testületi ülés határozat-képtelenség miatt nem maradt el. 
Az üléseken a képviselők 28%-ban állandóan jelen voltak. 

A részvétel a következőképpen alakult:
– 2 fő:   98%-ban minden alkalommal
– 2 fő:   95%
– 2 fő:   93%
– 1 fő:   88%
– 1 fő:   84%
– 1 fő:   71%
– 1 fő:   69%
Hozott határozatok száma:
2006. októbertől decemberig: 41
2007. évben: 91 
2008. évben: 72

Kedves Daruszentmiklósiak!

Ebben a választási ciklusban ez az utolsó 
alkalom, hogy a Daruszentmiklósi Napló 
hasábjain köszöntöm Önöket, mert az új-
ság legközelebb már csak az október 3-ai 
önkormányzati választások után jelenik 
meg. 

Az elmúlt hetekben két ünnepet is ült 
községünk lakossága: augusztus 20-án,  

államalapító Szent Királyunkról, Szent Istvánról, legrégibb álla-
mi ünnepünkről, augusztus 28-án pedig Daruszentmiklós ön-
állóvá válásáról, községünk születésnapjáról emlékeztünk meg. 

Augusztus huszadikán a Barátságháznál gyűltünk egybe, 
néztük meg a termények kiállítását, hallgattuk a Kertbarát Kör 
műsorát, s hallgathattunk részleteket Hornok Gergely készülő 
rockoperájából. Körünkben köszönthettük L. Simon Lászlót, 

országgyűlési képviselőnket, aki üdvözlő szavait elismeréssel 
kezdte: véleménye szerint a mi falunknak van a legszebb neve a 
megyében, majd Szent István érdemeiről szólt az ünnep alkal-
mából, és rá hárult az új kenyér megszegésének és felszeletelé-
sének feladata is. A kenyérből minden jelenlévőnek jutott.

Bő egy héttel később gazdag színpadi műsorral, sportos, já-
tékos közösségi programokkal, főzőversennyel tarkított falu-
napon ünnepeltük Daruszentmiklós önálló községgé nyilvá-
nításának évfordulóját. Bár az időjárás jobb is lehetett volna, 
a daruszentmiklósiak és vendégeink igen szép számmal vettek 
részt a rendezvényen. Remélem, mindenki jól érezte magát, és 
Önök is úgy érzik, ez az ünnep méltó zárása volt a nyárnak és 
önkormányzatunk négyéves ciklusának is!

Tisztelettel:
Rauf Norbert
polgármester

2009. évben: 85
2010. októberig: 54
Hozott rendeletek száma:
2006. októbertől decemberig: 6  
2007. évben: 18
2008. évben: 19
2009. évben: 18
2010. októberig: 10
Adóigazgatási tevékenységről 2006-2010.
Daruszentmiklós községben a helyi adóról szóló 1990. évi C. 

törvény 1.§ és 2.§-aiban meghatározott felhatalmazás alapján 
két adónem került bevezetésre. E két adónem a magánszemé-
lyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó. 

A 2006-2010. évek közötti önkormányzati ciklusban a helyi 
iparűzési adó mértéke nem változott, továbbra is a jogszabály-
ban meghatározott költségekkel csökkentett árbevétel 1,6%-át 
kell megfizetnie a vállalkozóknak.

Folytatás a 2. oldalon
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Tisztelt Választópolgárok!
A 2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választására a Helyi Választási Bizottság ál-
tal nyilvántartásba vett és jogerőre emelkedett jelöltek 
– névsor szerint – az alábbiak:

Polgármesterjelöltek:
1.) Kozma József független jelölt,
2.) Nagykántó Pálné független jelölt,
3.) Rauf Norbert független jelölt.
Önkormányzati képviselőjelöltek:
1.) Dr. Bankovics Lajos (független jelölt),
2.) Bognár Lászlóné (független jelölt),
3.) Csordásné Makra Katalin (független jelölt),
4.) Dombi Mihály Ferencné (független jelölt),
5.) Fogarasi Béla (független jelölt),
6.) Gégény László (független jelölt),
7.) Jelinek Tibor (független jelölt),
8.) Kaszás Imre (független jelölt),
9.) Kéri Mihály (független jelölt),
10.) Kiss Jánosné (FIDESZ-KDNP jelölt),
11.) Kozma József (független jelölt),

12.) Kun János (független jelölt),
13.) Markovics Ferencné (független jelölt),
14.) Nagy Gábor (FIDESZ-KDNP jelölt),
15.) Opposits János (független jelölt),
16.) Pető János András (független jelölt),
17.) Szalai József (FIDESZ-KDNP jelölt),
18.) Szallár Tímea (független jelölt),
19.) Zeleiné Garda Mária (független jelölt).

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a településen meg-
választható képviselők száma: 6 fő.

Az október 3-ai szavazás leadásakor a szavazólapon 
maximum 6 főre lehet érvényesen szavazni. 

A szavazólapon annál kevesebb jelöltre lehet szavazatot 
adni, de ha 6-nál többet jelöl meg a választópolgár, akkor a 
szavazólapja, így a szavazata is érvénytelen!

Daruszentmiklós, 2010. szeptember 6.

Pulainé Varga Gabriella
HVI Vezetője

Tisztelt Lakosság!
Településünk Képviselő-testülete több alkalommal foglalkozott a 
közszolgáltatási díj módjának megállapításával. Még az előző Testü-
let 2004-ben rendelkezett arról, hogy kötelező legyen a heti egysze-
ri ürítés. Akkoriban nagyon sok szemét került ki a település hatá-
raiba, árkaiba, erdejébe, emiatt született a döntés, amely meghozta 
gyümölcsét. Azóta aránylag tiszta, szemétmentes a községünk. 

Szeretném tudatni továbbá, hogy 2002-ben kötött szolgáltatási 
szerződés alapján, Daruszentmiklóson 2012. december 31-ig csak 
a Dunanett Kft. szolgáltathat. Emiatt mástól kért árajánlatról a 
Képviselő-testület érdemben nem tud tárgyalni!

A Képviselő-testület a múlt évben 10 igen szavazattal továbbra 
is amellett döntött, hogy a heti egyszeri ürítés kötelező maradjon.

Mivel idén ismét napirendre került a téma, ezért ismételten 
kértünk árajánlatot a vonalkódos rendszerre. Sajnos, jelenleg a 
következő évre vonatkozólag a Dunanett Kft. nem tudott ár-
ajánlatod adni, csak összehasonlítási alapul az idei évre vonatko-
zót küldte meg, emiatt ezt tárgyalni érdemben nem tudtuk. A 
feladat a következő időszak feladata lesz.

A jövőre nézve: a hozzánk benyújtott ajánlatból egyértelműen 
kiderül, hogy a vonalkódos rendszerben a rendszeresen havi 
3-4 alkalommal igénybe vevők többet fognak fizetni a jelen-
legi 4 ürítés áránál, aki pedig havi 2 alkalommal szállíttatna, 
annak minimálissal volna kevesebb a díj. 

Mivel a szemétszállítás kötelező közszolgáltatás, ezért arra tör-
vényes lehetőleg nincs, hogy valaki egyáltalán ne szállíttasson 
szemetet, ne vegye igénybe a szolgáltatást. Továbbá a vonalkódos 
rendszerben kötelező alapdíjat kell fizetni, amely egy negyedévre a 
jelenleg benyújtott anyaggal számolva 1.260 Ft/hó lenne (beleért-
be az edénybiztosítást is).

Mint szórólapokból és egyebekből Önök előtt is ismeretes, 
a vonalkódos rendszer 1 ürítése drágább, hiszen Baracson  
1 ürítés bruttó 504 Ft, míg nálunk a jelenlegi rendszerben (13 
ürítéssel számolva egy negyedévet) bruttó 369 Ft (beleértbe az 
edénybiztosítást is).

Bízom abban, hogy a jelenlegi 1599 Ft/hó díja mindenkinek 
megéri, hogy településünk tiszta, szeméttől mentes legyen!

Tisztelettel: Rauf Norbert polgármester  

A magánszemélyek kommunális adójának adótétele 2007. január 
1-vel változott az addig érvényes helyrajzi számonként évi 5400 Ft-
ról 8000 Ft-ra. 

Összességében a helyi adóbevételek évente folyamatosan nőt-
tek. 
2006-ban évi 12.563 ezer Ft,
2007-ben évi 16.002 ezer Ft,
2008-ban évi 19.248 ezer Ft,
2009-ben évi 32.109 ezer Ft,
2010. első félévében 11.567 ezer Ft adóbevételünk keletkezett.  

A későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek:
A négy évben a Képviselő-testület a következő évek terhére nem 

vett fel hitelt! Egyedüli kötelezettsége községünknek az előző Kép-
viselő-testület 20 évre felvett 14 millió 980 ezer forint Közkincs 
hitele, melyet az Ifjúsági Ház újjáépítésére fordított. Ezen hitelt 
2006 végén kezdtük törleszteni 694.948 Ft/év díjjal, így a hitel le-
járatának éve 2027.

Pénzügyi adatok:
Egyszerűsített mérleg – adatok ezer Ft-ban

Mint látható, településünk vagyona nőtt a fejlesztéseink 
hatására.

Pénzkészlet alakulása – adatok Ft-ban

A pénzügyi adatokból kiderül, hogy településünk gazdasága 
stabil.
Létszám alakulása:
Megtöbbszöröződött a közfoglalkoztatottak létszáma, létszámot 

bővítettünk a házi gondozóknál, mivel a gondozottak létszáma 4 év 
alatt 12-ről 27-re nőtt; valamint 2 főt foglalkoztatunk egy pályázat 
kapcsán, településőrként.

2006.
XII.31.

2007.
XII.31

2008.
XII.31.

2009.
XII.31.

2010.
VI.30.

ESZKÖZÖK
Befektetett 
eszközök

75 794 71 795 90 133 97 687 104 886

- immateriális javak 2 242 1 805 1 205 167 63
- tárgyi eszközök 61 555 63 883 82 821 91 413 98 716
- befektetett  
pénzügyi eszköz

11 997 6 107 6 107 6 107 6 107

Forgóeszközök 9 287 19 546 25 599 39 930 34 622
- készletek 124 139 105 185 185
- követelések 6 078 9 797 14 031 23 190 23 190
- pénzeszközök 2 730 5 653 9 757 13 784 3 921
- egyéb aktív  
pénzügyi elszám.

355 3 957 1 706 2 771 7 326

ESZKÖZÖK  
ÖSSZESEN

85 081 91 341 115 732 137 617 139 508

FORRÁSOK
Saját tőke 63 502 63 890 86 300 95 225 99 271
Tartalékok -3 316 2 274 5 909 10 860 10 718
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek

14 980 13 034 11 293 11 293 10 598

2006.XII.31. 2010.VI.30.

Házipénztár és K betét 339 945 51 590

Költségvetési számla 1 558 799 3 377 645

Pénzkészlet összesen: 1 898 744 3 429 235

Közoktatás:
Létrehoztunk Hantos Községgel és Mezőfalva Nagyközséggel 

közös közoktatási társulást, melynek köszönhetően gyermekeink 
a mai napig helyben tanulhatnak, valamint a szakos ellátottság ja-
vulhatott.

Pályázatok:
Pályázati pénzeszközként a 4 év alatt 80 millió Ft-ra sikerült szert 

tenni az alábbi területekre:  
– Iskola épülete, eszközök, nyári tábor
– Óvoda eszközök
– Kúria tető
– Csatorna hatástanulmány 
– Közhasznú foglalkoztatások
– Utcajelző táblák, hirdető táblák
– Szociális területek
– Településőr foglalkoztatás
– Közvilágítás-fejlesztés
– Falunapi rendezvények
– Ravatalozó felújítás
– Egyéb eszközök (fűkaszák, láncfűrész, kisgépek, egyebek)

Jelenleg is van néhány benyújtott pályázatunk, melynek ered-
ményhirdetésére a következő időkben kerül sor (pl.: csatorna be-
ruházás). A napokban érkezett meg a Kúria felújítására benyújtott 
pályázatunk befogadó határozata is.

Megvalósult egyéb fejlesztések:
– Iskola belső felújítása, melléképület, színpad
– Konyhai eszközbeszerzések
– Polgármesteri Hivatal felújítása
– Parkolók kialakítása (Hivatal, Óvoda, Posta)
–  Temető fejlesztése (utak, parkosítás, előtető, Virághegyi Temető 

rendbetétele)
–  Utak javítása (Ho-Shi-Min Ösvény betonozása, Óvoda előtti út 

aszfaltozása, Durda út javítása, kátyúzások)
– Fásítások
–  Utcabútorok elhelyezése (asztalok, padok, szemetesek a telepü-

lés több részén)

Polgármesteri beszámoló
Folytatás az 1. oldalról

– Keresztek és harangok felújítása
– Régi buszvárók felújítása

Saját véleményem szerint eredményes 4 évet tudhat magának a 
Képviselő-testület Daruszentmiklóson. Kívánom a következő Kép-
viselő-testületnek, hogy legalább ennyire eredményes munkát tud-
jon végezni! 

Magam és a Képviselő-testület nevében köszönöm az elmúlt  
4 évre szavazott bizalmukat.

Tisztelettel:  Rauf Norbert polgármester

– Barátságházban vizesblokk kialakítás
–  Két autót vásároltunk (Suzuki házi gondozáshoz, Volkswagen 

Transporter T4)
– Hivatal számítástechnikai eszközei
– Vízelvezetés-árokrendszer tisztítás kialakítás
– Nagy focipálya kialakítása 
– Daruszentmiklósi Napló elindítása
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DARUSZENTMIKLÓSI NAPLÓ
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának kiadványa

Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/0303/2/2010.

Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Daruszentmiklós
Címe: 2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/d

Telefonszáma: 06 25 485-010

Szerkesztő: Koczka Kata
Telefonszáma: 06 20 923 7211

E-levélcíme: kata.koczka@gmail.com

Tördelő: Nagy Erika
Nyomda: TEXT Nyomdaipari Kft., Dunaújváros

Készült: 600 példányban

A Szederinda Óvoda hírei
Elmúlt a nyár, ismét elkezdtünk egy nevelési évet. 
Köszönjük, hogy önkormányzatunk a nyári szünet ideje 
alatt folyamatosan gondoskodott a karbantartási munkák 
elvégzéséről. Így folyosónkat lemeszelték, lemázolták a 
lábazatot, a nyílászárókat, a jelzett hibákat kijavították.

Meglepetés volt az új bejárati tető, mely esztétikus, szép 
látvány az ide belépőknek.

51 gyermekünk már megérkezett, még 6 gyermek érke-
zését várjuk.

Az ötödik életévüket betöltött gyermekek óvodába járá-
sa törvény által kötelező. Tíz nap hiányzás után köteles-
ségem küldeni a felszólítást. Ha kétszer eredménytelen 
a jelzésem, a jegyző felé kell továbbítanom az ügyet, aki 
szabálysértési eljárást indít a gondviselő ellen. Ennek kö-

Iskolai hírek
Becsengettek

A hosszú nyári pihenés után ismét becsengettek egy 
új tanévre. 2010. szeptember 1-jén reggel 8 órakor  
dr. Nagy Margit, tagintézményünk vezetője ünnepé-
lyes tanévnyitón köszöntötte iskolánk minden diákját, 
a kollégákat és a megjelent szülőket. Nagy szeretettel 
fogadtuk a 18 elsős kisdiákunkat, akiket az óvó nénik 
kísértek el az iskolába.

Iskolánk tanulóinak ebben a tanévben is lehetőségük 
van fejlesztőórákon, gyógytestnevelésen, tömegsport 
foglalkozásokon, angol szakkörön és művészetoktatá-
son is részt venniük. 

Szeptember 26-án, a Benedek Elek napon a negyedik 
osztályosok felavatják elsőseinket, akik ezzel iskolánk 
„teljes jogú” tagjai lesznek. Az ünnepély végén egy ze-
nés-táncos mesejátékot is megnézhetnek az érdeklő-
dők.

„Kívánjuk a húgocskáknak,
öcskösöknek,
ne legyenek szűkiben az
ötösöknek.”
/Weöres Sándor: Tanévnyitáskor/ 

Közérdekű információk a 2010/2011-es tanévre:
–  A szorgalmi idő első tanítási napja 2010. szeptember 1., 

utolsó tanítási napja 2011. június 15. 
–  A szorgalmi idő első féléve 2011. január 14-ig tart, az 

iskola január 21-ig értesíti a szülőket.
–  Az őszi szünet 2010. november 2-től november 5-ig 

tart. 
–  A téli szünet 2010. december 22-től 2011. január 2-ig 

tart.
– A tavaszi szünet 2011. április 21-től április 26-ig tart. 

vetkezménye pénzbírság is lehet. Kérem, hogy kerüljék 
ezt el, a beíratott gyermekeket hozzák mielőbb s járassák 
rendszeresen óvodába!

Tisztelt Szülők!
Egész évben figyeljenek oda arra, hogy gyermekük in-

dokolatlanul ne hiányozzon. Kb. 20 nap hiányzás az, ami 
még nem veszélyezteti az óvodáztatási támogatást (iga-
zolt, igazolatlan együtt számít!). A hiányzások (betegség) 
után érkezők mindig hozzák az orvosi igazolást!

Ha nincs, nem tudjuk fogadni a gyermekeket. 
Fontos a folyamatos óvodába járás a gyermekek egyen-

letes, kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.

Továbbra is számítunk együttműködésükre az év során!

Hajdu Annamária és a Nevelők Közössége

A felújítások sorából a keresztek sem maradtak ki


