
Daruszentmiklóson több olyan idős, tapasztalt lakos is él, akik 
már elérték a szépkort. Szép hagyomány, hogy a 90. születésnap-
juk alkalmából  a polgármester felkeresi és köszönti az ünnepeltet,  
és a miniszterelnök úr üdvözlő emléklapját is átadja számára. 
Daruszentmiklóson Nemrégiben két kerek születésnapost is felkö-
szöntött Rauf Norbert polgármester.

Szekeres Józsefné, Annus néni augusztus 31-én betöltötte 90. 
életévét. E jeles nap alkalmából Rauf Norbert polgármester egy 
csokor virággal és néhány kedves üdvözlő szóval jó egészséget kí-
vánva felköszöntötte a település kerek jubileumát ünneplő, szép-
korú lakóját. 

A másik ünnepelt, Kiss Mihály - Miska  bácsi - október 15-én töl-
tötte be a 90. életévét. Természetesen ő sem maradhatott ki a kö-
szöntésből a kerek jubileumon, így Rauf Norbert polgármester őt 
is felkereste, és egy üveg itallal, jó egészséget kívánva felköszön-
tötte őt is.

A polgármester mindkettőjüknek átadta Magyarország Kormá-
nya emléklapját, rajta a miniszterelnöki üdvözlettel.

 Ezúton is kívánunk jó egészséget, és hosszú életet Isten áldásá-
val, Daruszentmiklós Község Önkormányzata nevében!

DARUSZENTMIKLÓSI 
Napló

III. évfolyam 4. szám 
2012. október

Daruszentmiklós Önkormányzatának kiadványa
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Kedves Daruszentmiklósiak!
Országos szintű, nagy jelentősé-
gű átszervezésekben érintettek az 
önkormányzati intézmények, így 
Daruszentmiklós Község Önkor-
mányzatának intézményei is, me-
lyekről részletesen tájékoztatjuk 
Önöket e lap hasábjain.  
Örömünkre szolgál, hogy jó han-
gulatban zajlott le idén is a szüreti  

felvonulás és a bál, melyet csíkkozmási barátaink is 
megtiszteltek. A Szülői Munkaközösség, a tantestület, 
az Önkormányzat és a Magyar Hagyományőrző és Lo-
vas Egyesület szervezésében megvalósult rendezvény 
sikeréhez a lebonyolításban részt vállalt civil szerveze-
tek, vállalkozók és a szülők támogató segítsége nagy 
szerepet játszott! Mindenkinek köszönjük a segítséget! 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát, és jö-
vőre ismét együtt köszöntjük az őszt és a szüretet!
Sok szeretettel hívom meg e helyről is Daruszentmiklós 
Község Önkormányzata nevében valamennyi időskorú 
lakosunkat az Idősek Világnapja alkalmából rendezen-
dő ünnepségünkre, melynek meghívóját alább olvas-
hatják. 

Tisztelettel:
Rauf Norbert 
polgármester

Daruszentmiklós Község  
Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt 

a 2012. november 5-én (hétfőn)  
16 órai kezdettel, 

a Klebersberg Kúriában tartandó 

IDŐSEK NAPJÁRA
Műsorral készülnek: A daruszentmiklósi 

óvodások és iskolások

Tisztelettel:
Rauf Norbert polgármester

Buszjáratot biztosítunk, mely 15.30 órakor indul a 
Fő utca végéről, és minden buszmegállónál felveszi 
a Tisztelt Meghívottakat. 

90 éves szépkorú lakosaink 
jubileumi köszöntése



Tisztelt Lakosság!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény újraszabályozza a települési önkor-
mányzatok működését, feladat-ellátását. 

A törvény rendelkezései alapján közös (polgármesteri) 
hivatalt kell létrehozniuk azoknak a járáson belüli községi 
önkormányzatoknak, amelyek közigazgatási területét leg-
feljebb egy település közigazgatási területe választja el egy-
mástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a 
kétezer főt. Daruszentmiklós lakosságszáma 1309 fő volt 
2010. január 1-jén (ezt a dátumot kell figyelembe venni 
a törvény alapján), így érintett a közös hivatal létrehozá-
sában. 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról a két érin-
tett települési önkormányzat képviselő-testülete 2013. 
február 28-ig kell megállapodjon. Amennyiben a határ-
időn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal 
létrehozására, akkor a kormányhivatal vezetője kijelöli a 
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.

Mivel az átalakulás átszervezést, munkajogi döntéseket 
és gazdálkodástechnikai változásokat is magával von, cél-
szerű a döntést úgy meghozni, hogy 2013. január 1-től, a 
következő gazdálkodási évtől már a közös hivatal része-
ként működjön a polgármesteri hivatal.

Székhelytelepülés: két község hivatalegyesítése esetén 
megállapodás tárgya, város esetén a közös önkormányza-
ti hivatal székhelye a törvény erejénél fogva a város lehet. 

A közös hivatal működési költségeit az állam – a költség-
vetési törvényben meghatározott módon és mértékben, az 
ellátandó feladatok arányában - finanszírozza, amit a szék-
helytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló meg-
állapodásban meg kell határozni többek között az érintett 
településeken foglalkoztatottak létszámát, az ügyfélfoga-
dás rendjét, az ellátandó feladatokat, úgy, hogy minden 
érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka fo-
lyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket. 

A megállapodás időtartama a következő önkormányza-
ti választást követő 60. napig tart, azaz a 2013-tól életre 
hívott közös önkormányzati hivatal hozzávetőlegesen két 
évre szóló együttműködést jelent két település között, 
ezért nagy jelentőséggel bír a Testület döntése.

Itt kívánjuk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
nem az önkormányzat (tehát a képviselő-testület, képvise-
lők, és polgármester) működését, hanem az önkormány-
zat és lakosság érdekében működő Polgármesteri Hivatal  
működtetését érinti a jogszabályi kötelezés! Az önkor-
mányzat továbbra is önálló, független választott szerv ma-
rad, elkülönülő, önálló költségvetéssel, gazdálkodással. 

Daruszentmiklós Önkormányzata Képviselő-testület-
ének határozott álláspontja az, hogy a Polgármesteri  
Hivatal csatlakozásával ezután is teljes körűen biztosítani 
kívánja a településen a hivatal működését, az ügyfélszol-
gálat ellátását, a lakosság érdekeinek figyelembevételével.  
A lakosságnak helyi ügyei megoldását továbbra is helyben 
kívánja biztosítani.

A Képviselő-testület két településsel tárgyal e témában: 
Dunaújváros és Kisapostag. 

Az egyéb szóba jöhető településsel való egyesítés előze-
tes önkormányzati egyeztetései alapján „a polgármesteri 
hivatalok függetlenségét” fenntartani várhatóan nem le-
hetne. 

Mindkét település mellett szólhatnak érvek és ellen-
érvek. Dunaújváros megyei jogú város, járásközpont,  
kormányablakot működtető szervezet. Kirendeltségeként 
működhetne a daruszentmiklósi hivatal. Ugyanakkor más 
a kötelezően ellátandó feladatrendszere a megyei jogú  
városnak és a községnek, így az együttműködés nehéz-
kessé válhat. Kisapostag járáson belüli, hasonló lakosság-
számú, ugyanilyen kötelező feladatokat ellátó, ugyanilyen  
felállású  hivatallal működő szervezet: egyenrangú fél. 

A csatlakozás nem jelentene szervezeti leépítést, mind-
két településen biztosított maradna a működés.

A Képviselő-testület igyekszik körültekintően, alaposan, 
számításokkal alátámasztott érvekkel döntést hozni, mely-
nek partnerségi viszonyon kell alapulnia a társult önkor-
mányzatokkal. 

Mivel a részletszabályokat rögzítő jogszabályok várha-
tóan december elejénél előbb nem születnek meg, így a 
végleges döntést az érintett önkormányzatok december  
hónapban tudják csak meghozni. Addig kérjük türel-
müket, és bizalmukat, hogy Daruszentmiklós Képvise-
lő- testülete a lehető legkedvezőbb döntést hozza meg a  
település számára, figyelemmel a törvényi szabályozásra.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
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A Fejér Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőr-
zést tartott településünkön, az árkok megfelelő karban-
tartásának ellenőrzése céljából. 
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a következő  
ellenőrzés kapcsán a még ki nem tisztított árkok tisztán-
tartásáért felelős tulajdonosok komoly bírságra számít-
hatnak a hatóságtól! 

Megkérünk mindenkit, hogy árkaik alját és az áteresze-
ket tisztítsák ki, gyommentesítsék! 

Ez elsősorban az Önök érdeke, hiszen komolyabb kár-
esemény kapcsán e kérésnek eleget nem tevők felelős-
séggel tartoznak a bekövetkezett káreseményekért, amely  
felelősségre vonást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 
eljárásban érvényesíteni fogja. 

A vízelvezető árkok állapotának vizsgálata kiemelt   
feladata a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Belügy-
minisztérium legfelsőbb utasítása alapján, mivel az ár-
koknak katasztrófahelyzet  (belvízhelyzet) esetén élet- és  
vagyonmentő szerepük van. 

Rauf Norbert
polgármester

Felhívás az árkok  
kitisztítására

Tájékoztató közös hivatal létrehozásáról
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A járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól a 
Kormány tavaly szeptember 1-jén döntött. 2013 januárjától or-
szágszerte 175 járási - ebből Fejér megyében 9 járási hivatal,  
Budapesten pedig 23 kerületi járási hivatal - kezdi meg műkö-
dését. Dunaújvárosban ügyintézésre a járási hivatalok része-
ként működő kormányablakokban is lesz lehetőség.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri um közleménye 
szerint a járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve  
az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva, az állampolgár-
ok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való 
gyors, hatékony és könnyű hozzáférést, és a jelenleg létező ügy-
intézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg. 
A Dunaújvárosi Járási Hivatalhoz az alábbi  
települések tartoznak:

Székhely: Dunaújváros
Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Duna-

újváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagy-
karácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás.
2013. január 1-jétől a Dunaújvárosi Járási Hivatal-
hoz kerülő államigazgatási feladatok várhatóan a 
következők:
• okmányirodai feladatok: személyi adat- és lakcímnyilvántar-

tás, útlevél-igazgatás, közlekedési igazgatás stb.
• gyermekvédelmi és gyámügyek
• egyes kiemelt építéshatósági feladatok
• egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazga-

tási ügyek
A jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szerv-

ként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munka-
ügyi kirendeltség.

A Kormányhivatalhoz már 2012 áprilisában átadásra kerültek 
a szabálysértési ügyek, melyek információink szerint szintén a 
járásokhoz kerülnek. 

A helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötődő, 
mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek maradnak a jegyző hatás-
körében (ezért is fontos a közös hivatalok együttműködése), 
ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen fel-
adata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban 
intézkedni.

Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok  
átvesznek a polgármesteri hivataloktól álláshelyeket, illetve 
megfelelő iskolai végzettségű, adott munkakört ellátó köztiszt-
viselőket. Daruszentmiklós Polgármesteri Hivatala esetében ez 
1 főt és annak álláshelyét jelenti (a szociális ügyintézőnk sze-
mélyében).

Nemcsak a munkatárs, hanem a feladatellátáshoz szükséges 
ingóvagyon (számítógép, nyomtató, telefon, irodabútorok) is 
átkerül a járási hivatalba, ezek a Magyar Állam ingyenes haszná-
latába kerülnek, a vagyonkezelő a kormányhivatal lesz. Ennek 
oka, hogy a járási hivatalok felállításához az állam nem biztosít 
anyagi forrást, azaz az önkormányzatok „közadományából” áll 
össze az új szervezet.

A település lakosságának kiszolgálása érdekében az önkor-
mányzat nevében a polgármester igényt nyújtott be a kor-
mányhivatal felé ügysegéd fogadására. Ez azt jelenti, hogy heti  
néhány alkalommal ügyfélfogadást nyújt egy járási alkalma-
zott a daruszentmiklósi polgármesteri hivatal épületében.  
Ennek keretében átveszi a kérelmeket, a kitöltött nyomtatvá-
nyokat, beviszi a járási központba, megkönnyítve a lakosság 
ügyintézését (utaztatás elkerülése, időmegtakarítás stb.).

Tisztelt  
Lakosság!
2013. január 1-től  
jelentős változások áll-
nak be az államigazga-
tási ügyek intézésében, 
melyek előkészítésére, 
átadására igen rövid idő 
áll rendelkezésünkre.

Kérem Önöket, hogy 
esedékes ügyeik intézé-
sét ne hagyják az utol-
só percre, igyekezzenek 
még ez évben (decem-
ber közepéig) bead-
vá nyozni kérelmeiket, 
hogy az eljárást még  

a daruszentmiklósi polgármesteri hivatal oldja meg, ne kelljen 
Önöknek plusz fáradságot felvállalniuk a járási ügyintézéssel!

Pulainé Varga Gabriella 
jegyző

Tájékoztató a járási hivatalokról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
szóló 1997. évi XXXI. törvény 2012. október 1-jén ha-
tályba lépett módosítása alapján a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást  
természetbeni támogatásként, fogyasztásra kész étel, tan-
szer, ruházat vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány  
formá jában kell nyújtani. Első alkalommal a 2012. novem-
ber hónapban esedékes támogatást kell Erzsébet-utalvány 
formájában biztosítani a jogosultak részére.

Erzsébet-utalványt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány bocsát ki, az utalvány gyártásával, eljuttatásával kap-
csolatos feladatokat a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. látja 
el.  Az utalványokat az Üdülési Szolgálat juttatja el 2012.  
november 24. napjáig a települési önkormányzatok részé-
re. Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő kézbe-
sítéséről továbbra is a jegyző gondoskodik. 

A jogosultaknak járó 5.800 Ft összeget 3x600 Ft és 
8x500 Ft értékű címletekben biztosítjuk. Az Üdülési Szol-
gálat a lezárt csomagolásban – az utalványok mellett – a 
beválthatóságra vonatkozó tájékoztató információkat is 
elhelyez.  

Az utalványok átadása a jogosultak részére várha-
tóan 2012. november utolsó hetében fog történni 
Daruszentmiklós Község Polgármesteri Hivatalában, az 
átadás pontos idejéről tájékoztatjuk az érintetteket.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Tájékoztató 
a rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény kifizetéséről
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Daruszentmiklós Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete megalkotta a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról,  valamint azok szankcionálá-
sáról szóló helyi rendeletét.

A rendelet megalkotását kiváltó ok az volt, hogy a szabály-
sértési hatáskör településről való elkerülésével (2012. április  
15-től) nem állt módjában közösségi szankciórendszert mű-
ködtetni a kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcso-
latosan, így az előírt és elvárt közösségi szabályok nem voltak  
betartathatók.

Az eljárás lefolytatására hatáskörrel a jegyző – a polgármeste-
ri hivatal ügyintézésében- rendelkezik.

A rendelet kizárólag azokat az elkövetéseket nevesítheti, azon 
cselekményekkel szemben alkalmazhat bírságot, illetve azokkal 
szemben járhat el, mely eseteket más, magasabb szintű jogsza-
bály (miniszteri rendelet, vagy szabálysértési törvény és rende-
let) nem szabályoz. Így elég korlátozott lehetősége maradt a 
Képviselő-testületnek a jogalkotásra. 

A rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásnak az a magatartás minősül, amely szabálysértésnek 
vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együtt-
élés szabályaival ellentétes. Elkövetőjével szemben közigazgatá-
si bírság szabható ki, maximum 150.000 Ft összegben.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki:
- az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem 

tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, ingatlana 
rovar- és rágcsáló-mentesítéséről nem gondoskodik,

- a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy 
a szemétszállító szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, 
egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez 
el,

- az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó el-
takarításáról, síkosság-mentesítéséről) nem gondoskodik,

- az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt 
nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem 
biztosítja,

- a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti jár-
dán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és 
bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

- az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén 
vezeti el,

- közhasználatú zöldterületek, építmények, azok kerítését, va-
lamint egyéb építmények, kerítések berendezéseit, felszere-
léseit bármilyen módon szándékosan megrongálja,

- a közterületen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési 
és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg.

- a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
- vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz 

szükséges gépet, gépjárművet engedély nélkül közterületen 
tárol,

- az alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén 
keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról 
nem gondoskodik,

- a településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, bel-
vízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet leve-
zet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszeny-
nyezi.

- a közterületet engedély, hozzájárulás nélkül igénybe veszi, a 
közterületet az engedélytől eltérő módon használja,

- hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, hirdetés céljára szolgáló 

ábrázolást engedély, hozzájárulás nélkül e célra ki nem jelölt 
helyen létesít,

- közterületen haszonállatot legeltet, illetve a közterületet  
ezáltal szennyezi

- buszmegállóban, annak falán plakátot, hirdetményt helyez 
el,

- a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megron-
gálja,

- aki a 2/2003. (III.1.) a temetőről és temetkezési tevékeny-
ségekről szóló önkormányzati rendeletbe foglalt tilalmakat 
megszegi,

- aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől 
eltérő, vagy a település közösséget sértő módon használja fel,

- aki a 15/2007. (XII.20.) a közterületek elnevezéséről, azok 
jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati 
rendeletbe foglaltakat megszegi,

- aki a 17/2009. (XII.15.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás-
ok kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-
be foglaltakat megszegi.
A Képviselő-testület e jogszabály megalkotásával a település 

együttélési moráljának javításán túl a falu tisztaságának, a falu-
kép rendezettebbé tételének elvét képviseli.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Tájékoztató 
a tiltott, közösségellenes magatartás helyi szabályozásáról

A testületi ülés  
döntései
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület ülésén az 
alábbi  döntéseket hozta:
• elfogadta az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdálko-

dásának első féléves beszámolóját,
• elfogadta Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós Közös Közokta-

tási Társulás első féléves beszámolóját,
• megalkotta a települési szennyvízkezelési és elhelyezési prog-

ramot,
• határozott arról, hogy felnőtt kondi park építésére pályázatot 

nyújt be a Falupark területére,
• elfogadta az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdálko-

dásának háromnegyed éves beszámolóját,
• módosította a 2012. évi költségvetést,
• döntött önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települé-

sek számára kiírt pályázat benyújtásáról,
• elfogadta a tiltott, közösségellenes magatartás szabályairól 

szóló rendeletét,
• döntött a Falupark villamosenergia-ellátásának megoldásá-

ról,
• döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal és az Önkormányzat 

között megkötendő járási hivatali megállapodásról,
• határozott arról, hogy játszótér építésére pályázatot nyújt be 

a Falupark területére,
• döntött a sportpálya és általános iskola közötti telekhatár-

rendezésről,
• határozott a vízmű épület rekonstrukciós javítási munkálatai-

ról (villámhárítás és beázás javítása),
• határozott a Benedek Elek Általános Iskola 2013. január 1-től 

történő működtetéséről.
Pulainé Varga Gabriella jegyző
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Erdélyből, Csíkkozmás község lakossága képviseletében dele-
gáció érkezett községünkbe a szüreti vigasság hétvégéjére. A 19 
főből álló csoport családoknál lett elhelyezve; ők gondoskod-
tak elszállásolásukról, étkeztetésükről, kíséretükről a hétvége 
alatt.

Bemutattuk a Polgármesteri Hivatal épületét, az Önkormány-
zat működését, a település önállóvá válásának történetét.

Vendégeink nagy örömmel vettek részt a szüreti felvonulás 
programjában, a felvonulók fogadásánál saját kezűleg készítet-
ték a szendvicseket, és szolgálták fel az italokat. Vígan forgatták 
a táncosokat, közösen énekelve velük. 

A szüreti bál önszerveződése, a szülői munkaközösség aktív 
munkája újdonság volt számukra, csodálattal adóztak az itt élők 
elhivatottságán, és a bál nemes küldetésén, miszerint gyerme-
keink iskolai életének jobbá tételét szolgálja a báli bevétel. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a vendéglátóknak az  
önkéntest vállalást, a közreműködést. 

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

 

Testvértelepülési látogatás

Az idei esztendőben is megrendezzük hagyományos 
Márton napi jótékonysági bálunkat.

A szülők közösségével együtt dolgozunk e nap sike-
rességéért, a jó bevétel reményében.

Előre eldöntjük, mi az, aminek előteremtése, meg-
vásárlása nem, vagy nehezen valósítható meg az éves 
költségvetésből. Így gyűjtöttünk három éven keresztül 
az udvaron álló kéttornyos vár megvásárlására, búto-
rokra, egyéb játszó eszközökre az évek folyamán. 

Tavaly és az idei évben (de lehet jövőre is) arra gyűj-
tünk, hogy fából készült kis emelettel (galéria) bővítsük  
a csoportszoba területét, kis zugot, sarkot kialakítva a 
nyugodtan játszani kívánóknak, és tágas teret bizto-
sítva a mozgékony gyermekek számára. Aki részt vesz  
velünk a bálon, garantáltan kellemesen, vidáman,  
családias körben tölti el estéjét, s így támogatja gyer-
mekét, unokáját, ismerősét. Aki bármilyen okból  
akadályoztatva van, de szeretné az óvodát támogatni, 
tombola ajándékkal, támogatói jeggyel megteheti ezt. 

Minden fillér egy lépéssel közelebb viszi kis kö-
zösségünket a cél eléréséhez.

Minden érdeklődőt, kikapcsolódni vágyót nagy sze-
retettel várunk.

Tisztelettel: 
Hajdu Annamária

Hétfő: 8.00 – 12.00 óráig,
 12.30 – 16.00 óráig.
Kedd:  ügyfélfogadás nincs
Szerda:   8.00 – 12.00 óráig,  
 12.30 – 16.00 óráig.
Csütörtök:  ügyfélfogadás nincs
Péntek:  8.00 – 12.00 óráig.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ügyek feldolgozása, a 
hatékonyabb ügyintézés érdekében tartsák be az ügy-
félfogadási időt.

Pulainé Varga Gabriella 
jegyző

Polgármesteri Hivatal  
Ügyfélfogadása:

A Szederinda  
Tagóvoda hírei
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Tisztelt Lakosság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-

vábbiakban: törvény) 2013. január 1-jén hatályba lépő 74. 
§ (1) bekezdése szerint „az állam gondoskodik - az óvodai 
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi  
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos ne-
velési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a közne-
velési alapfeladatok ellátásáról”.

A törvény értelmében közoktatási intézmény fenntartója ki-
zárólag az állam, továbbá egyházi vagy magánintézmény lehet. 

A törvény meghatározza, hogy a települési önkormányzat 
mikor köteles a tulajdonában álló, köznevelési feladatok ellá-
tását szolgáló ingatlant működtetni, illetve mely esetben vál-
lalhatja a működtetést. A 3000 alatti lakosságszámú település 
önkormányzata a jogszabály erejénél fogva nem köteles sem 
fenntartani, sem működtetni iskoláját. Azonban 2012. október 
30-ig  nyilatkozhat az ingó- és ingatlanvagyon működtetésének  
átvállalásáról, amennyiben anyagi erőforrása rendelkezésre áll, 
mert a működtetés keretében - saját forrásai terhére - biztosít-
ja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket 
(fűtés, világítás, javí tás, karbantartás,) továbbá az ingó- és in-
gatlanvagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket  

(bérek, bérjellegű kifizetések) - a hatályos köznevelési, tűzvé-
delmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások betartásával –, 
úgy, hogy a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és 
biztonságosan láthassa el.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata jelenlegi erőforrá-
sát figyelembe véve, illetve a jövő évi átszervezések, átalakítá-
sok, új finanszírozási formák bevezetésének bizonytalansága  
miatt nem tudja vállalni az általános iskola működtetését a  
következő évtől kezdődően, így az állami fenntartásba és mű-
ködtetésbe kerül.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ez kizárólag az isko-
lára vonatkozik. 

Az óvoda feladatellátását a Kormány továbbra is az önkor-
mányzatokhoz köti, nem kívánja „államosítani”. A Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseiben  
kötelezően ellátandó feladat az óvodai nevelés biztosítása, 
melyhez az állam hozzájárulást nyújt. Itt a tanév végétől lehető-
ség lesz ezután is társulásban működtetni az intézményt, vagy 
módja lesz saját fenntartásba vonni azt az önkormányzatnak. 

A döntés az állami finanszírozás mértékétől függ, amit jelen-
leg még nem ismerünk.

Rauf Norbert polgármester

Tájékoztató az iskola működtetéséről
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Köszönjük mindazok segítségét, akik adományaikkal folya-
matosan segítik e nemes cél megvalósulását, és amennyiben 
mások  is szeretnék az ügyet támogatni, adományozó csekket a 
boltokban és a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak.

Az adományok számára biztosított, elkülönítetten  
kezelt alszámla száma: 11736037-15365886-10310001

Rauf Norbert polgármester

Templomot építünk!

Mindegy hány éves vagy, van-e iskolai végzettséged… mind-
egy, hogy eddig milyen életet éltél. Istent nem ez érdekli. Őt 
a te szíved érdekli! 
Jézus annyit mondott: „kövess engem…” Ez ma is így 
van.

Ahhoz, hogy mi emberek megértsük egymást, értenünk 
kell egymás nyelvén. Kapcsolatban kell lennünk egymással. 
Ez Isten és ember között sem működik másképpen. 

„Az Úr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy tudjam 
erősíteni a megfáradtat beszéddel… fölserkenti fülemet, 
hogy meghalljam Őt, miként a tanítványok… és én nem 
voltam engedetlen, hátat nem fordítottam… És az Úr Is-
ten megsegít engem, azért nem szégyenülök meg…” (Ésaiás 
50:4-7)

Gyere és legyél az Úr tanítványa, hogy megértsd Őt, az Ő 
szavát, és így utat adj Néki az életedben. Engedd meg Neki, 
hogy beteljesíthesse az Ő Igéjét/Szavát az életed minden te-
rületén. Ne fordíts hátat! Ő szeret téged, bármerre is vagy, 
bármit is teszel. Akkor tud segíteni, ha megnyílsz Neki és 
beengeded Őt az életedbe. Megerősít, felemel, meggyógyít 
minden betegségből!

Hiszel Istenben… oké…  
mostantól higgy IstenNEK!!!

Minden szombaton 13 órai kezdettel szeretettel várunk 
az óvoda épületében lévő iskolai ebédlőben tartandó is-
tentiszteleti alkalomra. 

Pavelkó Edina
KSZE pásztor

ENGEDD MEG ISTENNEK, 
HOGY SEGÍTHESSEN!

Pilinszky János: Szentek egyessége
(részlet)

Szent János látomása időbeli előrevetítése annak  
az egységnek, ami azonban már most, itt a földön 
is egybeolvaszt bennünket az Istenben ujjongók 
s purgatóriumban várakozók népével. S e kapocs 
nem más, mint a felebaráti szeretet, úgy, ahogy azt 
az Evangélium tanítja. Hogy ez mennyire igaz, bizo-
nyítják Jézusnak az ítéletre vonatkozó szavai: „Mert 
éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és in-
nom adtatok…” Éheztem, szomjaztam, mezítelen 
voltam… Egytől egyig a felebaráti szeretetről szól-
nak e szavak, s úgy teljesítik ki a Nyolc Boldogság 
igéit, ahogy két ember öleli át egymást az irgalom 
és a szeretet szorításában – ahogy az irgalmas sza-
maritánus és szerencsétlen felebarátja ölelkezhe-
tett. Ez köztünk Isten jelenléte, s a kapocs, mely 
mindannyiunkat egybefűz békéjében.

Mindenszentek  
alkalmából
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