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Kedves Daruszentmiklósiak!
Önkormányzatunk és intézményei idei 
költségvetésének tervezési időszakában  
vagyunk. Már látszik, hogy nem lesz köny-
nyű évünk. Ennek ellenére nem emeltünk 
a helyi adók mértékén, viszont nagyon ké-
rünk mindenkit, hogy akinek adóhátraléka 
van, fizesse be, akár részletekben is. A költ-
ségvetés főbb számait a Daruszentmiklósi  
Napló következő számában ismertetjük. Egy 
kis meglepetést is tartogattunk Önöknek;  

bizonyára Önök is örömmel nézegetik újságunk hátlapján a Baba-
tablót, ahol a tavaly, illetve az idei év első két hónapjában született 
daruszentmiklósi gyermekek fotóit közöljük. Ezúton is köszönöm 
– mindannyiunk nevében – Nagy Veronika védőnőnek a munkáját, 
aki összegyűjtötte a fotókat és a szülői nyilatkozatokat.

                                          Rauf Norbert, polgármester

Áramszünet
Az E.ON Zrt. tájékoztatása szerint korszerűsítés miatt áramszü-
net lesz a következő időpontokban és helyeken:

2011. március 22. 12–16 óra között: Berzsenyi Dániel utca, 
Katalin-hegy, Dániel utca.

2011. március 24. 8.30–16 óra között: a Daru sort és a Fő  
utcát kivéve, várhatóan az egész településen.

A szolgáltató kéri minden érintett szíves megértését!

Szeretettel köszönti a daruszentmiklósi hölgyeket, lányokat-asszonyokat Nőnap alkalmából 
Daruszentmiklós Község Önkormányzata nevében Rauf Norbert polgármester

Adóügyeink
Tisztelt Lakosság! 

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  elhatározta, hogy a lakosság leterheltségét figyelembe 
véve a 2011. évben nem emel az adókon; sem az iparűzési adó 
mértékén, sem a magánszemélyek kommunális adóján.

Ámbár a költségvetési helyzet indokolná az emelést, mert az 
állami támogatás összege az előző évhez képest jelentősen – 
mintegy 20,5 millió forinttal – csökkent, melynek egyik oka a la-
kosságszám csökkenése, másik oka a támogatások átrendeződé-
se, mértékének csökkentése. Tovább sújtja az önkormányzatot 
az iparűzési adóerő-képesség miatti állami támogatás elvonás, 
mely ebben az évben 32 millió forint elvonást eredményezett.

Ezúton kérjük Önöket, hogy adóbefizetéseiket határidőre tel-
jesítsék, mert a működés érdekében az adóbevételekre – figye-
lemmel az előbbiekre és a méltányos döntésre – nagy szüksége 
van a településnek. Az adóhátralékok végrehajtását folyamato-
san eszközölnünk kell, így akinek módjában áll (akár részletfi-
zetés megkérésével is), rendezze hátralékát, hogy a végrehajtást 
és annak többletköltségét elkerülje.

Pulainé Varga Gabriella, jegyző
M E G H Í V Ó 

a március 15-ei ünnepségünkre
A Benedek Elek Tagiskola 

tanulói és dolgozói 
szeretettel meghívják Önt

2011. március 11-én 17 órakor 
kezdődő fáklyás felvonulásra 

és az azt követő ünnepi megemlékezésre.
(A felvonulás a „Kisiskolától” indul.)
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2011. január 1-jétől az aktív korúak ellátásán belül a ren-
delkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás, 
melynek összege nem változott, tehát 28.500 Ft. 

A jogosultsági feltételek egy elemmel bővültek ki 2011. 
március 1-től: a kérelmezőnek rendezett lakókörnyezetet 
kell fenntartania. A képviselő-testület megállapította en-
nek részletes szabályait, melyek a következők:
a) a kérelmező által lakott lakás vagy ház rendeltetéssze-

rű használata, takarítása,
b) az ingatlan tisztántartása, gyommentesítés,  

rágcsálóirtás,
c) az ingatlanhoz tartozó kert művelése,  

rendeltetésszerű használata,
d) a járda, valamint az úttestig terjedő teljes terület  

szemét- és gyommentesítése,
e) az állattartásra vonatkozó szabályok betartása.

A rendezett lakókörnyezet meglétét minden esetben 
környezettanulmány készítésével ellenőrzi a Polgármeste-
ri Hivatal. A feltétel nem teljesítése az ellátás megszünte-
tését vonja maga után.

Az átmeneti segély kapcsán fontos változás, hogy a kép-
viselő-testület bevezette az utalványos kifizetést. 

Az élelmiszer- vagy gyógyszerigényt vásárlási utalvány 
formájában fizetjük ki. Az utalványt a település élelmi-
szerüzleteiben, a gyógyszerutalványt Előszállás gyógyszer-
tárában lehet levásárolni. Az átmeneti segélyt egy háztar-
tás (azonos címre bejelentkezett lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezők) egy évben legfeljebb 4 alkalommal  
igényelhet, ha létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetbe került.

A szociális étkezés térítési és kiszállítási díjait – figyelem-
be véve a beszerzések áremelkedéseit – infláció alatti ösz-
szeggel emelkedtek. A hónap folyamán megkezdődik a 
szociális étkezés felülvizsgálata. A magasabb összegű té-
rítési díjat a házi gondozók április elején kezdik szedni a 
márciusi hónapra vonatkozóan.

A térítési és kiszállítási díjak 2011. március 1-től
 

A táblázat adataiból egyértelműen kitűnik, hogy a szo-
ciális étkeztetést az Önkormányzat igen jutányos áron,  
valóban szociális szolgáltatásként biztosítja a rászorulók 
számára.

A szociális étkeztetés felülvizsgálatának kapcsán, a haté-
kony ügyintézés érdekében ezúton is kérjük a Tisztelt  
lakosságtól az alábbi ügyfélfogadási idő betartását:

Hétfőn: 8–12 és 12.30–16 óráig
Szerdán: 8–12 és 12.30–16 óráig
Pénteken: 8–12 óráig

Köszönjük.
Rauf Norbert
polgármester

Tájékoztató 
a Szociális rendelet változásairól

Jövedelem (Ft) Étkezés (Ft) Kiszállítás(Ft)
1-42.750 130 25

42.751–85.500 185 45
85.501– 260 65

Az év eleji időszak a képviselő-testület munkájában 
sokrétű feladatot jelent. 

Az eltelt két hónapban több alkalommal tárgyalt a 
daruszentmiklósi testület, mely legnagyobb részben a 
2011. évi költségvetés megalkotása, a közoktatási in-
tézmény-fenntartói társulás költségvetésének elfogadá-
sa, helyi rendeletek megalkotása, pályázat benyújtása, 
és egyedi kérelmek elbírálása miatt volt szükséges.

Megalkotta a képviselő-testület a Szervezeti és műkö-
dési szabályzatát, a szociális ellátásokról szóló rendele-
tét (erről bővebb tájékoztatót olvashatnak lapunkban). 

Beszámolt a védőnő a 2010. évi munkájáról, elfogadta  
a testület a 2011. évi közbeszerzési tervét, együttműkö-
dési megállapodást kötött a Végső Vár Alapítvánnyal, 
akik több alkalommal juttattak elsősorban élelmiszer 
jellegű támogatást rászoruló családoknak a községben.

Összeállította a település civil szervezeteinek pályá-
zati felhívását, melyre legkésőbb 2011. március 31-ig 
lehet pályázatot benyújtani (adatlap a Polgármesteri 
Hivatalban térítésmentesen átvehető).

Pályázatot nyújtott be községünk képviselő-testülete 
forgalomtechnikai beavatkozás megvalósítására, mely 
tartalma: 
– a Fehérvári út két végén egy-egy sebességjelző tábla 

kihelyezése a baleset-megelőzés érdekében, 

– lassító harántcsíkozás közvetlenül a lakott terület 
kezdete előtt, 

– az átmeneti zónában keresztirányú sárga színű 
akusztikus útburkolati jelek felfestése,  

– ezzel együtt 96 db-os keresztirányú prizmasor  
kihelyezése, 

– közlekedési tábla a gyalogos közlekedésre való  
figyelemfelhívásra, 

– 60 km/óra sebességkorlátozás 

– a meglévő útburkolati jelek – 200 m-es hosszban – 
felújítása. 

A település legveszélyeztetettebb részén elektronikus 
jelzőtáblákat is kihelyeznek. 

Mindannyiunk érdeke, hogy a pályázat eredményes 
legyen.

Együttműködési megállapodást kötött a testület a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal a lakhatási krízis-
helyzetbe kerülő személyek ellátása érdekében.

Megtartotta a képviselő-testület a 2011. évi közmeg-
hallgatást, mely az előző évekhez képest jelentős ér-
deklődés mellett zajlott. 

A polgármester tájékoztatást adott a 2010. év fonto-
sabb történéseiről, a gazdálkodásról, illetve ismertette 
a 2011. évi terveket, a folyamatban levő ügyeket.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Tájékoztató 
a képviselő-testület munkájáról
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy az anyakönyvi törvény 2011. 
január 1. napjától érvényes módosítása szükségessé tette, 
hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza a házas-
ságkötések rendjét. 

A törvénymódosítás kötelezővé tette a házasságköté-
sekért fizetendő szolgáltatási díj megállapítását. Ennek 
megfelelően a hivatali időn kívüli és/vagy hivatali helyisé-
gen kívüli házasságkötések díjkötelessé váltak. 

Kérjük, hogy a pontos díjszabásokról az érintettek a 
Polgármesteri Hivatalban érdeklődjenek.

A hivatali időben és hivatali helyiségben megtartott  
házasságkötés továbbra is ingyenes.

Győriné Tar Edit
anyakönyvvezető

Módosult az 
anyakönyvi törvény

Településünkön az utóbbi időszakban előfordult bűn-
cselekmény kapcsán felhívom szíves figyelmüket, hogy a  
Polgármesteri Hivatal semmiképpen nem hord ki házhoz 
élelmiszersegélyt, illetve nem küld ki ismeretlen embere-
ket Önökhöz, hogy különböző indokokkal bejussanak az 
Önök házába.

Amennyiben szükség van személyes kapcsolatfelvételre, 
minden esetben írásos, a polgármester és a jegyző eredeti 
aláírásaival és bélyegzővel ellátott megbízással (mint pl. 
a szemétszállítási vonalkódok átadása esetén) keresik fel 
embereink Önöket, és akkor sem szükséges a kapun be-
engedni őket!

Kérem ezt tartsák szem előtt, és idegeneket ne avassa-
nak bizalmukba, ne engedjenek be a portájukra!

Ha bárki gyanús embereket lát kérdezősködni, meg-
figyelni, lassan haladó járművel közlekedni, jelezzék a  
Hivatalba, vagy közvetlenül a körzeti megbízottnak!

Elérhetősége: 
Farkas Dániel körzeti megbízott 
06-70/210-2609 

Rauf Norbert 
polgármester

Vigyázat, trükkösök!
A láz gyermekkorban

A láz gyermekkorban gyakran előforduló, emelkedett test-
hőmérséklettel járó állapot. A láz nem oka a betegségeknek, 
csupán kísérő tünete! A láz a szervezet betegséggel szembeni  
védekezésként hasznos is lehet. A lázas állapot fokozott folya-
dékveszteséggel jár, amit nagyon fontos pótolni a kiszáradás  
elkerülése céljából! Előfordulhat, hogy nem következik be a 
hamarosan várt javulás, vagy esetleg állapotromlás észlelhető. 
Mindezek a ritka komplikációk komoly betegség vagy fertőzés 
jelei lehetnek, ezért ilyenkor feltétlenül indokolt orvoshoz for-
dulni! 

Három hónaposnál fiatalabb csecsemő 38 oC-os vagy ennél 
magasabb láza, illetve 3-6 hónapos csecsemő 39 oC-os vagy en-
nél magasabb láza általában kórházi kivizsgálást indokol! Cse-
csemőknél testhőmérsékletet legmegbízhatóbban a végbélben 
lehet mérni. Végbélben mérve a lázmérő által mutatott érték 
0,5 oC-kal magasabb, mint hónaljban mérve.
Lázcsillapítás:

Egyes gyógyszerek (lázcsillapító szerek), pl. a paracetamol és 
az ibuprofen megkönnyítik a láz elviselését, és egyben csillapít-
ják is azt. Az ibuprofen gyulladáscsökkentő és a paracetamol 
fájdalomcsillapító hatása is segít. Ugyanakkor ezek a szerek 
nem gyógyítják meg magát a lázat kiváltó betegséget, és láz-
görcs kivédésére sem alkalmazhatók.

Egyszerre nem adható a kétféle lázcsillapító, viszont ha az 
egyik nem segített, később adható a másik. Figyelem! Szalicilát-
tartalmú lázcsillapítók adása 10 éves életkor alatt nem javasolt! 

A lázcsillapítás természetes módja a kíméletesen végzett  
hűtőfürdő. Az aktuális testhőmérsékletű (tehát nem hideg!) 
fürdővizet lassan, óvatosan hűtjük, amíg nem kellemetlen, de 
31 oC alá ne hűtsük! Soha ne alkalmazzunk jéghideg vizet, és ne 
hagyjuk egyedül a lázas gyermeket a fürdőkádban! Ne folytas-
suk a hűtést, ha a testhőmérséklet már 38 oC-ra csökkent! Kékü-
lés, a keringészavar tüneteinek erősödése esetén a gyermeket 
ki kell venni a kádból. Lázas gyermek betakarásakor kerüljük a 
vastag takarókat, paplant, mert ezek a hőleadás akadályozásával 
hőpangást okozhatnak, és nem megy le a láz!
Egyéb tanácsok: 

Ügyeljen a rendszeres itatásra, hogy a folyadékvesztést, kiszá-
radást elkerüljék. Figyeljen a kiszáradás jeleire! Bíztassa a gyer-
meket a további ivásra, ha kiszáradás jeleit észleli. Közösségbe 
ne menjen lázas beteg! Ne öltöztessük alul/túl a gyermekeket! 
Ne alkalmazzunk hideg/jeges fürdőt/lepedőbe csavarást!

További azonnali segítség kérése szükséges, ha a gyermek gör-
csöl, gyermek aluszékonysága fokozódik vagy nem ébreszthető, 
a gyermeknél a kiszáradás tüneteit észleli itatás ellenére is, 
újabb szokatlan tünetek jelentkeznek, a gyermek általános álla-
pota rosszabbodik, a láz több mint 3 napja tart, illetve ha nem 
megoldott az otthoni gyermekápolás.
Lázgörcs: 

A lázgörcs a 6 hónapos-6 éves gyermekek legalább 3%-ában 
jelentkezhet, láz kapcsán.
Teendők lázgörcs esetén: 
– azonnali segítségkérés, 
– maradjon nyugodt, 
– maradjon a gyermek mellett, 
– fordítsa a gyermeket oldalára! 
– Távolítson el minden veszélyes tárgyat a gyermek közeléből 

pl. éles sarkú bútorokat. 
– Helyezzen a gyermek feje alá puha alátétet, nehogy beüsse a 

fejét a padlóba, és 
– ne adjon szájon át semmit a gyermeknek!

Nagy Veronika, védőnő

Védőnői tanácsok 
Teendők gyermekkori lázas állapot esetén
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Vágó Patrik Zoltán, 2010. 01. 18. Markovics Vivien, 2010. 01. 28.

Medve Gábor, 2010. 05. 28.

Horváth Viola 2011. 02. 08.Kollányi Hanna, 2011. 01. 26.Gajzágó Csaba Szabolcs, 2011. 01. 10.

Nagy Dóra 2010. 12. 08.Katona Zorka Hanna, 2010. 11. 09.Horváth Zsófia, 2010. 08. 27.

Kéki Valentína, 2010. 08. 25.Molnár Jázmin, 2010. 08. 21.

Medve Csaba László 2010. 07. 05.

Baka Amanda, 2010. 07. 09.

Linger Ádám, 2010. 02. 28.

Alanyai Medox Noel, 2010. 02. 04.

Babatabló
2010. évben született babáink

2011. évben született babáink


