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Kedves Daruszentmiklósiak!
Ránk köszöntött a 2011. esztendő, amely
sajnos nem ígérkezik könnyebbnek az elmúlt évnél. Meggyűlik a bajunk a belvízzel, mert sajnos sokan nem takarították ki
az árkot, hiába kértük az ősszel, és most
nem tud lefolyni a víz; első fokú belvízvédelmi készültség van jelenleg is érvényben a község területén. Közmunkásainkat már nem foglalkoztathatjuk a megszokott módon, az új
rendszer szerinti szerződéseket meg még nem tudtuk megkötni. Munka pedig bőven lenne, és az embereknek is jól jönne a
fizetség.
Készül községünk 2011. évi költségvetése, amelynek vitájára
közmeghallgatást is tartunk rövidesen. Ennek pontos időpontjáról tájékoztatjuk Önöket.
Tisztelettel:
Rauf Norbert
polgármester

Belvízvédelmi
készültség!
Tisztelt Lakosság!
Településünket ismét, az őszi esős időszaktól kezdve tartósan sújtja a belvíz.
Mivel a községben négy lakóépület súlyosan megrongálódott, és – elsősorban – a vályogépületek még mindig veszélyben vannak, polgármesterként a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (4) és (7)
bekezdése alapján, valamint az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 19-20-22. §-a
alapján és a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
szóló 232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésébe foglalt hatáskörben eljárva,

2011. január 11-én 8.00 órától
visszavonásig
Daruszentmiklós község közigazgatási területén

I. fokú belvízvédelmi készültséget

TÁJÉKOZTATÁS

a vonalkóddal támogatott hulladékgyűjtési rendszer bevezetéséről
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2010. (XII.03.) önkormányzati rendelete alapján 2011.
január 1-től a kötelező közszolgáltatások körébe tartozó rendszeres szemétszállítást a település szolgáltatási területén vonalkódos rendszerben végzi a Dunanett Kft.
A Képviselő-testület fenti döntésével eleget kívánt tenni a
lakosság egy része kérésének, akik helyi népszavazás-kezdeményezést írtak alá, ezzel elkerüli a helyi népszavazás lebonyolítását, és megtakarítja annak jelentős költségét. Ugyanakkor
továbbra is eleget tesz a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény
kötelezettségének is, miszerint rendszeresen gondoskodik a településen keletkezett szilárd hulladék elszállíttatásáról.
A vonalkódos rendszerben a közszolgáltatás biztosítása az
alábbiak szerint történik:
a.) A vonalkódos hulladékszállítási rendszer lényege, hogy
minden edény külön vonalkóddal ellátott matricát kap,
amit ürítéskor leolvasnak és rögzítenek.
b.) A közszolgáltatás igénybevétele, a közszolgáltatási díj megfizetése minden ingatlan után kötelező.
c.) A begyűjtött hulladék mennyiségét vonalkódos nyilvántartási rendszerben rögzítik, így az ürítési díj, az elszállított
mennyiség arányában kerül számlázásra az ingatlan költségviselője terhére.
d.) A közszolgáltatás biztosítása a lakosság részére 120 literes
edényekkel történik.
e.) Igény szerint – ahányszor az edényt a megrendelő kihelyezi – az ürítés megtörténik.
f.) A díj fizetése kéthavonta történik, a szolgáltató által
megküldött számla alapján, az alábbi díjtételek szerint.
g.) Azon ingatlantulajdonosoknak, akik a gyűjtőjárműhöz
rendszeresített hulladékgyűjtő edénnyel rendelkeznek, lehetősége van a saját edény használatára.
Folytatás a 2. oldalon

Kutyabajaink

Előzetesen június hónapban – többek között az újságon keresztül – kértük Önöket, hogy a házuk előtt fekvő árkaikat
tisztítsák ki, szükség szerint mélyítsék meg, és gondoskodjanak arról, hogy a csapadékvíz elfolyhasson benne. Ez sajnos
a legtöbb helyen nem történt meg, így a csapadékos ősz miatt feltelítődött talajvíz áztatja a lakóházakat. Erre pedig jelenleg kizárólag a vízelvezető árok vízgyűjtése jelent megoldást.

Kérjük Önöket, hogy a településen élők és az állatok
védelme érdekében fokozottan figyelje-nek háziállataikra,
kiemelten a kutyáikra.
Az utóbbi hónapokban különösen sok kóbor kutya található a község közterületein, amelyek veszélyeztetik a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőket. Ezek az állatok vagy
autóból kirakott megunt háziállatok, vagy a településünkön
élők elkóborolt kedvencei.
Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy gondoskodjanak az állataik zárt helyen tartásáról és arról, hogy ne tudjanak a bekerített helyről megszökni.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

rendeltem el.
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TÁJÉKOZTATÁS

a vonalkóddal támogatott hulladékgyűjtési
rendszer bevezetéséről

Folytatás az 1. oldalról

A közszolgáltatás díja Daruszentmiklós Község szolgáltatási területén
2011. évre, vonalkódos rendszerben
„A” változat
az alapdíj
havi 4 ürítést
tartalmaz

Megnevezés:
Alapdíj: Ft/hó

1.570 Ft

1100 literes konténer
ürítési díja
Az alapdíjban meghatározott számú ürítést
meghaladó ürítések
díja: 120 liter

„B” változat
az alapdíj
havi 2 ürítést
tartalmaz

„C” változat
az alapdíj nem
tartalmaz
ürítést

1.370 Ft

570 Ft

450 Ft/ürítés

450 Ft/ürítés

A fenti díjak az ÁFA mértékét nem tartalmazzák

Az „A” kategória a jelenleg érvényben lévő rendelet szerinti
hetenkénti ürítésnek felel meg, a „B” kategória a kéthetenkénti ürítést és az alapdíjat rögzíti, A „C” változatot szigorú feltételek
megléte esetén választhatja:
a) a tárgyévet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltött
ingatlantulajdonos, vagy
b) azon lakatlan ingatlan tulajdonosa, akinek ingatlanán állandó
lakcímet, vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, és ott életvitelszerűen nem tartózkodnak.
A feltételek úgy az Önkormányzat, mint a Szolgáltató által
ellenőrizhetők!
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, minden ingatlan tulajdonosa (bérlője, kezelője, használója,
haszonélvezője) köteles az ingatlanon keletkező szilárd hulladék
(szemét) elhelyezéséről a rendszeres szemétszállítási közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni.
A vonalkód bevezetése folyamatosan történik, a Polgármesteri
Hivatal arra megbízott személye átadja a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges vonalkódot az ingatlantulajdonosnak, egyidejűleg elvégzi az adatfelvételt, amely a 2000. évi XLIII. törvény 23. §
g) pontjában meghatározott adatokat rögzíti.
A vonalkódok átadása személyes megkeresés által történik, várhatóan 2011. február 28-ig befejeződik. Az átmeneti időszakban, a
technikai lebonyolítás miatt január – február hónapra, minden
ingatlantulajdonos részére egységesen havi 3 edényzet ürítés lesz
számlázva, függetlenül az elvégzett ürítések számától.
2011. március 1-jétől kezdődően a közszolgáltató csak azokat az
edényeket üríti ki, amelyeken vonalkód matrica van.
A vonalkód matrica használata úgy történik, hogy minden ingat
lantulajdonos hulladékgyűjtő edénye el lesz látva egy vonalkód
matricával, amit az edényzet ürítése alkalmával a Dunanett Kft.
dolgozói a kódleolvasóval leolvasnak, ezáltal bekerül a nyilvántartásba. Az így nyilvántartott ürítéseket számítógépes rendszer kéthavonta összesíti, és ez alapján küldik meg minden ingatlantulajdonos részére a számlát, amit a megadott határidőben (10 nap) ki
kell egyenlíteni.
Az edényzet ürítésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos
azzal fejezi ki, hogy az ürítési napon hulladékgyűjtő edényt kihelyezi a közlekedési út szélére, olyan módon, hogy az a biztonságos
közlekedést ne akadályozza.
A kihelyezett edényzetet a gyűjtőjármű minden ürítési napon
kiüríti. A hulladékgyűjtő edényzet ürítését a szolgáltató a korábbi időszakban kialakult gyakorlat szerint végzi, tehát az ürítési nap
nem változik.
A tényleges igénybevételen alapuló szemétszállítás bevezetésével egyidejűleg felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét
arra, hogy az illegális szemétlerakás szabálysértési cselekménynek számít, a szemetelő szigorú, akár 30.000 Ft pénzbírságú büntetésre, és helyszíni bírság megfizetésére lesz
kötelezve!!
Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2

Folytatás az 1. oldalról
Az Önkormányzat anyagi erejéhez mérten maximális segítséget nyújtott ez időszak alatt, gépi erővel kimélyítette a Fő utca
jelentős részében az árkokat, elvezetve a vizet egészen a Nagykarácsonyi vízfolyásig, illetve mivel több ingatlanon elszen�nyeződött az ásott kút, közkutat építtetett a Berzsenyi Dániel
utcába, az orvosi rendelő közelébe, így már három közkút biztosítja a lakosságnak az egészséges ivóvizet veszélyhelyzetben.

Tisztelt Lakosság!

4.167 Ft/ürítés

450 Ft/ürítés

Belvízvédelmi készültség!

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a belvízhelyzet kezelése érdekében gondoskodjanak árkaik mélyítéséről, kitisztításáról! Az előttünk álló csapadékos télvége és tavasz fokozni fogja a katasztrófahelyzetet, amin csak a település maga tud úrrá
lenni.
Kérem, értsék meg a helyzet súlyát és az Önkormányzattal
együttműködve tegyenek meg minden Önöktől telhetőt a belvízhelyzet megoldására!
Daruszentmiklós, 2011. január 27.
Rauf Norbert, polgármester

Kutyabajaink
Folytatás az 1. oldalról

Ez irányú kötelezettségüket két kiemelt jog-szabály is elrendeli: egyrészt az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 5. § (1) bekezdése: „Az állattartó gondoskodni
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.”, másrészt az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII.28.) kormányrendelet 3.§ (1) bek. a.) és e) pontja is szabályozza, mely szerint:
„Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,...
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő
figyelmeztető táblát, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
Fenti jogszabály értelmében hivatalunknak szabálysértési
eljárást kell kezdeményezni a tulaj-donossal szemben, amely
az ebek zárt helyen történő tartására való kötelezés mellett
akár a 30.000 Ft-os bírság kiszabását is lehetővé teszi, mely
bírság ismételten kiszabható.
Tavalyi év folyamán rákényszerült önkormányzatunk, hogy
egy alapítvány segítségével el-szállíttassa ezeket az állatokat.
Sajnos ez a megoldás nem a legemberségesebb eljárás, mivel
a kutyákat befogás után bizonyos ideig tartják a menhelyen,
majd ha nem találnak gazdára, elal-tatják őket. E lehetőség
nem jelenthet rendszert, mivel nem kívánhatjuk az állatok
elpusztítását csak azért, mert gazdátlanul kóborolnak.
Önkormányzatunknak anyagilag is nagy terhet jelent az
ebenkénti 40.000 Ft kifizetése a kutyák elszállításért.
Mindezek mellett megpróbáljuk a kóbor ebeket befogni
és megoldást találni elhelyezésükre, de a Tisztelt Lakosság
segítségére is számítunk abban, hogy saját háziállataikról
gondoskodjanak.
Daruszentmiklós, 2011. január 26.
Köszönettel:
Pulainé Varga Gabriella, jegyző

A SZEDERINDA TAGÓVODA HÍREI
Az ünnepek elmúltával, január harmadikán folytatódott a nevelési év. Szerencsére az influenza még nem jelentkezett, illetve csupán elszórtan.
Köszönjük, hogy figyelnek gyermekeik réteges öltöztetésére,
hogy alkalmazkodni lehessen az igen változatos, óriási különbségeket mutató hőmérsékletekhez. Jó, hogy a láz s egyéb tünetek jelentkezésekor azonnal orvoshoz fordulnak, így nem fertőződnek
meg a közösség egészséges tagjai, a hiányzás igazolásáról pedig
nem feledkeznek el!
Jó lenne, ha ez jellemezné a haj élősködőjével kapcsolatos figyelmet is! Hétfői rendszerességgel szűrjük a védő nénivel a gyermekeket. Eddig is, ezután is felhívjuk a fertőzött gyermekek szülőjének
figyelmét teendőire, KÖTELESSÉGÉRE, kivétel nélkül!
Jó lenne, ha otthon is rendszeresen, alaposan ellenőriznék gyermekeik haját!
Fontos tudni, hogy nem elegendő bekenni a hajat!!! Teljesen meg kell tisztítani az elhalt serkéktől a hajszálakat! Akár
egyenként, nem a sűrűfésűvel, mert az nem biztosítja a 100%-os
tisztaságot. Ha csak egy is élve a hajszálon marad, 10-14 nap múlva
kikel, és újrafertőzi a gyermeket.
Ha mindenki gondoskodik saját családja tisztaságáról s nem más
szülőben, vagy az óvoda dolgozóiban keresi a felelőst, akkor tudjuk végre megszüntetni a XXI. század egyik rémét. Együttműködésükre, türelmükre feltétlen számítunk. Újból hangsúlyozom, ez
szülői kötelesség (!!!), és egyben megelőzés és védekezés is.
Udvarunkon a belvíz elleni védekezés kapcsán egy hatalmas tartály került elhelyezésre. Kérjük, hogy amíg a munkálatok tartanak, senki ne engedje be felügyelet nélkül (kisiskolások, egyedül
járósok) gyermekét udvarunkra, mert veszélyes. Óvodásainkkal
egyelőre sétákat teszünk a környéken, vagy a játszótérre megyünk
játszani.
Örömmel tudatom, hogy január 21-én tartott szakmai napunkon
igen hasznos és gyakorlatba is átültethető tudással, módszerekkel

gazdagodtunk. Mind az előadó, mind a vendég óvodapedagógusok elégedetten, jó hangulatban távoztak. Szervezésünket nagyra
értékelték.
Várható programjaink:
– Szülői értekezlet: 2011. január 26. szerda 15,30 óra
– Kolompos együttes előadása Dunaföldváron 2011. február 7.
hétfő
– Farsang: 1 szem gyümölcs belépővel: 2011. február 11. péntek
délelőtt, 9-11,30 óráig
– Fényképezés: 2011. február 17. csütörtök 8 órától 11 óráig
– Márciusban nemzeti ünnepünkről való megemlékezés,
– a víz jegyében zajló kísérletezések, egyéb tevékenységek
– és a tél lezárása játszóházzal lesz a kiemelt program.
A későbbi eseményekről a szülői értekezleten részletesen tájékoztatjuk a szülőket, illetve a következő lap hasábjain is érintjük a
programokat.
Hajdu Annamária

Egy jó tanács a fejtetvesség kezelésére!
Védőnői szemmel
A községben a negyedéves tisztaságszűrés helyett az óvodában hetente, de minimum
kéthetente szűrjük a gyerekeket, az óvónőkkel együtt, az
iskolába havonta-kéthavonta
tudok eljutni. Ahhoz, hogy
kezelni tudjuk a fejtetvesség
problémát,
elengedhetetlen
tudni, mit keresünk, és milyen mód van az eltávolítására.
A fejtetű 3-4 mm hosszú, színét a haj színének megfelelően
változtathatja. A nőstény naponta 6-8 db, ovális alakú, apró,
gyöngyházfényű petét (serkét) ragaszt cementszerű anyaggal a
hajszálak tövéhez.
A tetű a serkéből 8-10 nap alatt kel ki. Szaporodásuk gyors, egy
nősténytől akár 200 utód is származhat, tehát az eltetvesedés hamar bekövetkezhet. Kizárólag emberi vérrel táplálkozik, így élősködőnek számít. A tetű által befecskendezett nyál hatására alakul ki a viszketés. Általában a halántékra és a tarkótájra terjed ki.
A terjedés fő lehetősége a közvetlen érintkezés! Fejtetűvel bárki megfertőződhet, restellni csak azt kell, ha valaki eltetvesedik,
mert nem törődik a gyermek gondozásával. Megkapni tehát nem
szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és ezzel a közösséget veszélyeztetni azonban nemcsak szégyen, hanem felelőtlenség is!

Kezelése:
Gyógyszertárakban beszerezhető készítményeket (PEDEX,
NITTYFOR, NEEMOXAN, PARANIT, PARADIDOSE) kell használni
fejtetvesség esetén. Ezek a szerek vegyszernek minősülnek, ezért
inkább ritkábban kenjék le a gyermekük fejét és sűrűbben húzkodják le a serkéket sűrűfogú fésűvel és kézzel egyaránt. A kiszedett serkéket el kell pusztítani, mivel nem biztos, hogy a vegyszer
mind megölte. Tehát olyan helyen álljanak neki gyermekük haját
kezelni, ahol ellenőrizni tudják, hogy hova esik le a serke vagy a
rovar. Alapos tisztítást csak így érhetünk el.
Fontos még tudni, hogy ha
nem a hajban (sapka, fésű,
plüss állat, párna, szőnyeg stb.)
bújik meg a fejtetű, egy napig
életképes. Ezért nemcsak gyermekük és az összes családtag
fejét kell lekezelni, hanem a
környezetet is alaposan fertőtleníteni kell (vegyszer használata, vasalás stb.)!!!
Kérem a szülőket, otthon nézzék át gyakrabban a gyermekük
haját! Az esetleges fertőzést jelezzék az intézményekben és kezdjék meg az alapos kezelést! Együttműködésüket előre is köszönöm.
Nagy Veronika, védőnő
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A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület hírei
2010. decemberében került sor Lajosmizsén, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat szervezésében a LEADER program megújításához kapcsolódó társadalmi vitasorozat záró rendezvényére.
A rendezvényen összefoglalásra és ismertetésre került az a szakmai dokumentáció, amely alapja a magyarországi LEADER program 2011-es reformjának.
Mint az a 2010. évi LEADER pályázati kiírásokból ismeretes,
az alábbi jogcímek tartoznak a programhoz: közösségi célú
fejlesztés, vállalkozási alapú fejlesztés, rendezvények, képzés,
tervek és tanulmányok, térségek közötti és nemzetközi együttműködések, térségben belüli együttműködések.
Ezekhez a jogcímekhez kerültek kialakításra azok a célterületek, amelyekre 2010-ben pályázatot lehetett benyújtani (ez megtalálható a www.mezofoldhid.hu honlap „Letölthető dokumentumok” menüpontjában). Ezek a célterületek, valamint az ezek
alapját jelentő Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kerül felülvizsgálatra és átdolgozásra, majd ezt követően 201 májusa–júniusa
időszakában várhatók az újabb LEADER pályázati kiírások.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS) való illeszkedés
alapjogosultságaként való kezeléséhez jó stratégia és objektíven
értékelhető, jól kidolgozott célterületek és kapcsolódó kritériumrendszer (értékelési rendszer) szükséges. A LEADER pályázatokra
vonatkozó kritériumrendszerhez (értékelési rendszerhez) folyamatosan várjuk az Önök javaslatait, valamint továbbra is várjuk
a projektgyűjtő adatlapokat, hogy a HVS teljesen megalapozottan, teljes körűen, szakmai alapon kerüljön felülvizsgálatra és
átdolgozásra.
Fontos, hogy a HVS felülvizsgálatához, illetve a célterület tervezés időszakára egy egyeztetett, jól alkalmazható kritériumrendszer (értékelési rendszer) álljon rendelkezésünkre.
A HVS felülvizsgálatához, a célterületek kialakításához, valamint a kritériumrendszer (értékelési rendszer) meghatározásához 2011. február 15-ig várjuk véleményeiket, javaslataikat,
postai úton (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.), elektronikusan
(info@mezofoldihid.hu) vagy személyesen ügyfélszolgálati
irodánkban – előzetes bejelentkezés alapján – ügyfélfogadási
időben.
A www.mezofoldihid.hu honlap „Hírek” menüpontjában a
„HVS felülvizsgálat” hírhez csatolt excel táblázatban a kritériumrendszer (értékelési rendszer) kialakításához további információkat találnak a javaslataik megfogalmazásához.

Fotó: Koczka Kata

Kiss István véradó

Sikeres véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt
Dunaújvárosi Szervezete
Daruszentmiklóson, a Barátságházban, 2010. december 9-én. A véradáson
ottjártunkig 23-an vettek
részt, köztük a 36 éves
Kiss István, aki Alapon
lakik és a mezőfalvai vadásztársaságnál dolgozik,
és többszörös véradó.
Önkormányzatunk
is támogatta a „retro
véradónapot”: a résztvevők sört és virslit kaptak.

Közösen vártuk a karácsonyt
Luca napján, december 13-án 16 órakor a Klebelsberg-kúriában
összegyűlt a falu apraja-nagyja, hogy együtt ünnepelje a karácsonyt.
Az óvodások és az iskolások műsora után a Pom-Pom együttes szórakoztatta a jelenlévőket, majd a gyermekek ajándékot kaptak, valamint teát, pogácsát, forralt bort szolgáltak fel a
segítők. A pogácsát a Falulánc egyesületnek és a Kertbarát Kör
tagjainak köszönhetjük.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgármester Úr, a pedagógusok, a közmunkások és a civil szervezetek munkáját, segítségét, amivel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Megragadom az alkalmat, és kérem, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák alapítványunkat.
Kisszentmiklós-Daruhegy Gyermekeinek és Ifjúságának Jövőjéért Alapítvány. Adószámunk: 18491751-1-07
Számlaszámunk: 11736037-20566856
Tisztelettel:
Kutrovácz Péter, a kuratórium elnöke

Kis anyakönyv
Polgármesteri hivatalunk nyilvántartása alapján a Daruszentmiklós
község lakónépességét érintő, 2010. évi anyakönyvi és népességnyilvántartási változások a következők:
Újszülöttjeink: Az elmúlt évben Daruszentmiklósra születettek száma: 15 fő. Egy gyermek sem községünkben született, de
daruszentmiklósi családok újszülöttjei.
Házasságkötések: Az elmúlt évben két házasságkötés volt helyben, más településen kötött házasságokról nincs adatunk.
Halálesetek: 2010-ben 16 fő daruszentmiklósi lakos hunyt el,
ebből 6 fő községünkben.
Állandó és ideiglenes lakosok létszámának változása
Beköltözés: Daruszentmiklóst az elmúlt évben 43 fő választotta állandó lakóhelyéül, tartózkodási helyre, ideiglenes lakosnak 30 fő
jelentkezett be.
Elköltözés: Tavaly 42 fő állandó lakos költözött el községünkből,
illetve a daruszentmiklósi tartózkodási helyéről 12 fő jelentkezett
ki.
Mindezeket egybevéve, a rendelkezésre álló adatok alapján állandó lakosságunk száma nem változott, továbbra is 1309 fő.
Pulainé Varga Gabriella, jegyző
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