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Kedves Daruszentmiklósiak!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy
szép, gondozott, tiszta falukép
fogadja a hozzánk érkezőket, és mi
magunk is igényesek legyünk lakóhelyünk, környezetünk iránt. Közterületeink rendben tartásához az Önök
segítségét, összefogását kérem.
Annak, hogy a megszokott, vagy
még annál is rendezettebb képet mutassa településünk még egy fontos apropója is van: bő két
hónap múlva esedékes falunapunkon ünnepeljük községünk önállóvá válásának 10. évfordulóját. Segítsenek –
lehetőségeikhez mérten virágosítással, rendszeres kaszálással –, hogy méltó környezetben ünnepelhessünk majd
augusztusban!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Berzsenyi Dániel utca
portalanítását – ha még nem is teljesen – sikerült megoldani. Köszönet érte mindenkinek, aki részt vállalt ebben
a nagy feladatban!
A közelgő vakáció alkalmából jó nyaralást, pihenést
kívánok a gyerekeknek és pedagógusainknak is!
Rauf Norbert polgármester

Pormentesítés
a Berzsenyi utcában
Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület
saját költségvetési forrásából a 63/2012. (IV.26.) ÖKT. számú határozatával 150 tonna mart aszfalt vásárlását és elterítését határozta el, a Berzsenyi Dániel utca orvosi rendelőtől
induló szakaszára. Ez a mennyiség sajnos nem volt elegendő a teljes útszakaszra – bár nagyon jó lett volna –, de a
legkritikusabb szakaszán az út portalanítását meg lehetett
oldanibelőle.  
A költségvetési fedezet az anyag megvásárlására és
bedepózására volt elegendő, többletforrást sajnos  nem tudtunk bevonni.
A mart aszfalt elterítését és bedolgozását két önkormányzati képviselő - Pető János András és Kaszás Imre vállalkozó
- ingyenes felajánlásából,  közreműködésükkel és munkájukkal tudtuk megoldani, amit a falu nevében ezúton is megköszönünk nekik.
Rauf Norbert
polgármester

A Képviselő-testület
döntései
• A Képviselő-testület jogszabályi változás miatt módosította szociális rendeletét. Átmeneti segélyben kizárólag a krízishelyzetbe került daruszentmiklósi lakos részesülhet. (Aki
legalább két hét folyamatos, vagy a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül összesen 13 napot meghaladó kórházi
fekvőbeteg ellátásban részesült, aki vagyon elleni bűncselekmény áldozata lett, akinek az általa lakott lakását elemi kár
sújtotta. Mindezt dokumentumokkal alá kell támasztani.)
• A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettség miatt új vagyonrendeletet készített, melyben változtak az önkormányzati
vagyon csoportosításának elnevezései, továbbá meg kellett
jelölni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonelemeket.
• A Képviselő-testület határozattal az alábbiakról döntött:
– elfogadta a 432. hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlását.
Ez a Falupark területén található, 7318 m2 nagyságú terület, mellyel bővítettük a majdani közösségi teret.
– elbírálta a folyékony hulladék szállítás pályázatát. Ennek
eredményeként a településen a Bársony Trans Kft. szolgáltat 2017. december 31-ig. (Az addigi szolgáltató nem élt a
pályázat lehetőségével.)
– elfogadta az önkormányzati támogatást kapott civil szervezetek 2011. évi beszámolóját, és kiírta a 2012. évi pályázatot is. Fontos tudni, hogy az új civiltörvény rendelkezései
szigorítottak az állami támogatások – így az önkormányzati támogatások – nyújtásának feltételein. Kizárólag a területileg illetékes megyei bíróság, illetve (2012. január 1-től) a
törvényszék által nyilvántartásba vett civil szervezet részesíthető támogatásban. A következő évtől pedig további szigorítást rendel el a jogszabály.
– több pályázat benyújtása történt: Európai Uniós fejlesztési
pályázat saját forrás kiegészítésére (itt az óvoda energetikai beruházásának önrészéhez kíván forrást bevonni a Testület), ÖNHIKI pályázat benyújtása, traktor és kiegészítő
gépek beszerzésére, mellyel a közterületek hatékony rendbetétele lenne a cél, illetve pályázatot nyújtottunk be az
óvoda épületének felújítására (felújítás, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere.)
Folytatás a 2. oldalon

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. június 8-án (pénteken)
zárva tart. Következő ügyfélfogadás 2012. június
11-én lesz, 8.00 – 16.00 óra között.
Megértésüket köszönjük.
Pulainé Varga Gabriella
jegyző
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A Képviselő-testület
döntései

Folytatás az 1. oldalról

– a  Képviselő-testület döntött éves közbeszerzési tervéről.
– módosította – szintén jogszabályi változás miatt – a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, az Önkormányzati SZMSZ
3. mellékletét (ellátandó feladatok rendszerezése, átnevezése
miatt).
– mivel lakossági igény merült fel az életre hívásukra, a
Képviselő-testület átvállalta a Daruszentmiklósi Sportegyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület cégbírósági bejegyzésének költségét.
– a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és a közoktatási társulás 2011. évi gazdálkodási beszámolóját, illetve a belső ellenőrzés és a védőnő 2011. évi szakmai beszámolóját.
– jogszabályi változás miatt módosítani kellett a dunaújvárosi
kistérségi együttműködési megállapodást.
– a Képviselő-testület döntött mart aszfalt beszerzéséről, depózásáról és elterítéséről, melyről külön tájékoztatót is olvashatnak e lapban.
– ismét megjelent a kiírás, így a sikerben bízva, újra benyújtottuk a település csatorna beruházási pályázatát.
– megrendeltük az építendő templom területének talajmechanikai szakvéleményének elkészítését, amely feltétele az
építésiengedélyezési eljárásnak.
Pulainé Varga Gabriella jegyző

Figyelemfelhívás
árkok, járdák rendbe tételére
Szeretnénk felhívni az érintett lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaik előtti járda, illetve árok karban- és rendben tartása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége!
Kérem, higgyék el, ez nem önkormányzat érdeke és feladata,
hanem a lakók a saját érdekükben (pl. csapadék- és belvízvédelem) kell, hogy rendben tartsák. Az uniós forrásból megvalósulha
tott Fehérvári úti beruházással érintett ingatanok tulajdonosaira
is ez vonatkozik. Kérjük Önöket, hogy az árokba hullotthordalékot távolítsák el, és az árokszélét gyommentesítsék!
Felhívjuk figyelmüket, hogy katasztrófahelyzet hatósági ellenőrzése keretében eljárás indítható, mely jelentős pénzbüntetést
és azonnali végrehajtást von maga után.
Rauf Norbert polgármester

Parlagfű-mentesítés
közfoglalkoztatással
Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
égisze alatt az Országos Parlagfű-mentesítési Program és az Önkéntesség Éve jegyében, a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett felhívás keretében az átfogó, parlagfű elleni védekezésre
közfoglalkoztatás igénybevételére pályázott. Ennek eredményeként a Társulás foglalkoztatatásában 4 főt sikerült alkalmazni, akik
Daruszentmiklóson 2012. május 29-től 2012. augusztus 3-ig közterületeken elsősorban parlagfűirtást végeznek.
A Képviselő-testület ezzel a lehetőséggel is részt kíván vállalni a
település gyommentesítésében és tisztántartásában.
Rauf Norbert polgármester
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Tájékoztatás

a „Tiszta udvar, rendes ház”
cím rendelkezéseiről
A Képviselő-testület 11/2011. (V.12.) önkormányzati
rendelettel a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról
döntött Daruszentmiklós község szépítése, a kulturált környezet kialakítása érdekében. Az elismerés formája: „Tiszta
udvar, rendes ház .. év” (az idén: 2012. év) feliratú, 20 x 30
cm nagyságú, falra szerelhető tábla, valamint egyszeri tárgyjutalom. „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható
annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak, akinek
az ingatlana és az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetbe, és akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart
gyommentesen tisztántartott.
A cím elnyerésére a Képviselő-testület javaslattételi felhívást tesz közzé a helyi újságban, minden év május 31-ig
A jelölést adatlapon lehet benyújtani, minden év június 30ig. Az adatlapot május végén minden házhoz eljuttattuk, de
amennyiben szükséges, bárki rendelkezésére áll a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A cím elnyerésére jelölést tehet valamennyi daruszentmiklósi lakos, ingatlantulajdonos. A cím adományozásáról a
Képviselő-testület dönt, minden év július 30-ig. A cím nyertese írásban értesítést kap, és a falunap rendezvény keretében, ünnepélyes eredményhirdetés mellett a polgármester
adja át részére az elismerést.
A Képviselő-testület visszavonhatja a címet, amennyiben az
ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szennyezett.
Tisztelt Lakosság!
Kérjük, járjanak nyitott szemmel a faluban, és bátran tegyenek javaslatot e nemes, és hagyományt felelevenítő cím
odaítélésére!
Szépítsük együtt Daruszentmiklóst!
Rauf Norbert polgármester

A gondozott
faluképért
Tisztelt Lakosság!
Akár érintettként, akár itt élőként megtapasztalhatták, hogy a 2011.
évtől megváltozott a közmunka-program.  Sajnos szigorúbb feltételekkel, pályázati úton, csökkentett létszámban és munkaidőben
(4 -6 órás foglalkoztatásban) tudunk közfoglalkoztatottakat alkalmazni. Ezzel a település tisztántartása, gondozása nehézkessé vált,
nem tudjuk biztosítani a megszokott folyamatosan rendben tartott
közterületképet.
Kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét: kérjük Önöket, hogy
vegyenek részt a falu szépítésében, rendben tartásában! Kérjük,
az ingatlanjuk előtti, körülötti közterületet kaszálják le, tartsák
gyommentesen, amennyiben mód és lehetőség van rá, virágosítsák, szépítsék környezetüket!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a falunk szép és rendezett
összképet mutasson!
Köszönettel:
			
Rauf Norbert polgármester

Jogszabályváltozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy jogszabályváltozás következtében a szabálysértési ügyek ügyintézésében jelentős változás következett be 2012. április 15-ét követően.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
értelmében a 2012. április 15-ét követően elkövetett
szabálysértési ügyekben a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal, rendőrhatóság, a NAV vámszerve vagy bíróság rendelkezik
hatáskörrel. Az elkövetett szabálysértés alapján került meghatározásra, hogy mely hatóság az eljárásra illetékes szerv.
Fentiek miatt tehát a szabálysértési ügyek kikerültek a jegyző
hatásköre alól. Sem a feljelentés, sem az eljárás lefolytatása nem
helyben történik.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Figyelem! Parlagfű!
A parlagfű-szezon közeledtével tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény értelmében a tulajdonos, illetve földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani!
Fentiek elmulasztása esetén 2012. július 1. napját követően közérdekű védekezést rendelünk el, melynek teljes költségét az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles megfizetni, to-vábbá:
aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, annak
növényvédelmi bírságot kell fizetnie. A növényvédelmi bírság mértékének megállapítása a parlagfűvel szeny-nyezett terület nagyságának alapul vételével történik, az összege minimum 15.000 Ft, de
akár 5 millió forint is lehet.  Az ellenőrzés az időszak alatt bármikor
előfordulhat, belterületen a jegyző, külterületen a körzeti földhivatal szakemberei tartanak rendszeresen ellenőrzést.
Felhívjuk tehát a lakosság figyelmét, hogy mind belterületi, mind
külterületi ingatlanjaikat tartsák parlagfű-mentesen egészen az őszi
fagyok beálltáig!
Pulainé Varga Gabriella jegyző

Felhívás
Kérjük a Lakosságot, hogy a hatékonyabb ügyintézés érdekében
tartsák be a Polgármesteri hivatali ügyfélfogadási időt!

a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek: 	

8.00 – 12.00 óráig
ügyfélfogadás nincs
8.00 – 12.00 óráig		
12.30 – 16.00 óráig
ügyfélfogadás nincs
8.00 – 12.00 óráig

Nem szeretnénk a – valamennyi szomszédos településen bevezetett – ajtó- és kapubezárást alkalmazni keddi és csütörtöki
napokon, de kérjük, vegyék tekintetbe, hogy az Önök ügyeinek
feldolgozása, jogszabályi és vezetői egyeztetése miatt szükséges
az ügyfélfogadás-mentes napok megtartása!
Közös érdekünk az ügyek érdemleges és határidőre való
megoldása, ezért ismételten megkérjük Önöket, hogy tartsák
be a félfogadási időt.
Pulainé Varga Gabriella jegyző

Hírek, események az iskolából
A 2011/12-es tanév vége is lassan elkövetkezik, amelyet minden tanulónk várva vár. De addig néhány megmozdulásunkról hírt kell
adnunk.
A tavaszi szünet előtti utolsó délutánon az Alapítvánnyal közösen Húsvéti játszóházon vehettek részt az érdeklődő gyerekek és
szüleik. A pedagógusok irányítása mellett húsvéti tojásokat festettek a résztvevők.
Áprilisban nagyszabású papírgyűjtést szervezett a Diákönkormányzat. Pár hétig nemcsak a tanulók otthonában, hanem a
tantermekben is állt a papír. Lelkesen gyűjtötték, szállították, raktározták, míg április közepén végre elszállították. Az 5. évfolyam
tanulóinak sikerült a legtöbb papírt összegyűjteni, alig előzve meg
a 6. osztályt. Minden osztály az osztálypénzét gyarapíthatta a papírért járó pénzzel.
Május 19-20-i hétvégéjén a negyedikesek Dunaföldvárra kirándultak, ahol a cserkészek vendégszeretetét élvezhették. Megtekintették a török kori várat, Stekly Zsuzsanna tűzzománc-művész
kiállítását, sőt agyagozhattak is. Este hagyományos cserkésztábortűzön, majd az azt követő éjszakai akadályversenyen vehettek részt.
Vasárnap egy katolikus szentmisén voltak, de legjobban a strandolást élvezték a gyerekek.
Az iskolai gyereknapot május 25-én tartottuk. A kiadós reggeli után különböző helyszíneken játékos ügyességi vetélkedőn kellett az akadályokat legyőzni, teljesíteni. A nap zárásaként ebéddel
vendégelte meg a résztvevőket az Önkormányzat, a Szülői Munkaközösség pedig a vetélkedő alsó, illetve felsős győztes csapatát
jutalmazta.
Végül a tanév zárásaképpen június 16-án (szombaton) 9 órakor
kerül sor a ballagási és tanévzáró ünnepélyre.
Ballagó 8 osztályosaink: Dombi Erzsébet Mirella, Drózdik Dániel, Drózdik Dávid, Fata Attila, Gégény Krisztina, Jankovics Dániel,
Jankovics Patrik, Nagy Rebeka Szandra, Pataki Zoltán
Erre az eseményre minden kedves hozzátartozót és érdeklődőt
szeretettel várunk.
Az iskola dolgozói

Nyári tábor az iskolában
Az általános iskola szervezésében június 25-28 között nyári
táborozás lesz Balatonszárszón, a Familia Perlaki Kid üdülőben 4 napon (3 éjszakán) át. A rendezvényen részt vesz
40 fő daruszentmiklósi iskolás 5 fő pedagógus kísérővel,
illetve a testvértelepülési kapcsolat keretében vendégül látunk Erdélyből, Csíkkozmásról 11 fő diákot 4 fő kísérővel.  
Ezúton is szép időt és jó szórakozást kívánunk mindnyájuknak!
Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Templomot építünk
Minden Jézus Krisztusban hívő
keresztény felekezet helyeként
szolgáló ökumenikus templomra
gyűjtünk.
A Képviselő-testület egy elkülönítetten kezelt alszámlát biztosít a
pénzbeli adományok gyűjtésére,
melynek száma: 11736037-15365886-10310001
Kérjük, anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák az ökumenikus templom felépítését, hiszen egy település életéhez szervesen
hozzátartozik a gyülekezeti hely is, ami a mi önállóvá válásunk óta
hiányzik községünkből!
Rauf Norbert polgármester
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A Szederinda Tagóvoda hírei
2012. május

2012. február vége óta számos esemény zajlott óvodánkban.
Hagyományaink szerint zajlottak a következők:
– Fényképezés
– Színházlátogatás Dunaföldváron
– Március 15-i megemlékezés az iskolában
– Víz hete
– Telet záró játszóház a szülőkkel
– Nyuszi futás
– Papírgyűjtés
– Föld napja
– Beíratás
– Egyszemélyes bábszínház az óvodában
– Majális
– Anyák napja
– Országjáró kirándulás
– Leendő első osztályos tanító szülői értekezleten a csoportokban
– Kihívás napja
– Elromlott elektromos cikkek begyűjtése
– Gyermeknap
Nagysikerű, új programunk volt, amikor egy ornitológus szakember látogatott el az óvodába. Itt helyben fogott be kismadarakat,
bemutatta a madárgyűrűzést. Elmondott sok érdekes dolgot a madarak életmódjáról, a gyűrűzés szükségességéről. Madárbarátnak
találta udvarunkat a telepített fák, bokrok sokasága, és a kihelyezett odúk, etetők alapján.
Országjáró kirándulásunk is elsősorban a madárlesés jegyében
telt Dinnyésen, a madarász lakóhelyén, mely egyben a Duna-Ipoly
Nemzeti Park része. Itt kirepülés előtti verebeket, néhány napos
szarkát is láthattunk, továbbá más állatokat, így szürke marha borjakat és sok más érdekességet fis megfigyelhettünk mielőtt Székesfehérvárra továbbutazva, fölfedeztük volna a Bory-vár rejtelmeit.
Föld-napi rendezvényünket nagyon vidámmá tette az Önkormányzat szervezésében látott meglepetés zenés bohócműsor.
Nagyon élvezték gyermekek, szülők egyaránt.
Köszönjük a segítő szülőknek, a Kertbarátok, a Falulánc képviselőinek, hogy együtt szépítették velünk udvarunkat.
Új elemként szerepel életünkben az „Óvodába-csalogató” hét.
Lehetőséget teremtettünk arra, hogy a beíratás előtt álló anyukák
gyermekükkel eegy egész délelőttöt tölthessenek el közöttünk.
Így megtapasztalták napirendünket, elvárásainkat, a gyermekeikkel való egyéni törődést, odafigyelést, a konfliktushelyzetek
kezelését. A gyermekek és az óvó nénik között kölcsönösen alakulhattak a kötődés első szálai, és   ez megkönnyíti a kicsik csoportba való elhelyezését.
Az „Óvodába csalogató”, majd a Föld-napi rendezvény zárásaként április 20-án délután egy  órára megérkezett Pektor Gabriella
is. Míg mi vigadoztunk, ő berendezte a Barátságházat az együttjátszáshoz. Gyér volt az érdeklődés a szülők részéről, de mi tizenöten
és a résztvevő néhány gyermek felejthetetlen élményekkel, a megtanult és a későbbiekben hasznosítható játékokkal tértünk haza.
Aki itt volt, biztosan elfogadja ezután már tőlem (tőlünk) azt,
ha jelzem, nem tölcsérrel töltögetjük óvodásaink fejébe a
tudást, hanem játék, tevékenység közben megtapasztaltatunk (kézbe vesszük, nagyítóval vizsgáljuk, megkóstoljuk, megszagoljuk,
kísérletezünk vele, könyvben, újságban hasonlót keresünk stb.)
mindent, amit csak lehet.
A beíratáshoz egy gondolat: tudom, utánanéztem, kevés 3 éves
gyermek van községünkben az idén. Ebből a kevés számú gyermekből sem írattak be mindenkit. Kérem, tegyék ezt meg minél
előbb, lehetőleg az iskolai élet (június15.) végéig, hogy pontosan
tudjuk, milyen létszámmal kezdjük meg a 2012-2013-as tanévet!
Köszönöm.
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Első alkalommal gyűjtöttünk elromlott elektromos készülékeket, elektronikai hulladékot. Az alapítvány, amely elszállította a
begyűjtött termékeket, a darabszámtól függetlenül egy egyszeri
összeggel honorálja a gyűjtést. Saját tapasztalatból tudom, csak
rakosgatom a javíthatatlan vasalót, kenyérpirítót, monitort stb. –
nehéz tőlük megszabadulni, mert egy-egy alkatrészük káros környezetünkre. Kérem, figyeljék majd plakátunkat, illetve az újságot, mert késő ősszel még egyszer , majd a továbbiakban félévente
rendszeresen megismételjük ezt az akciót.
Köszönettel tartozunk a Daru Tri ABC-nek,és Kutrováczné
Juhász Bernadett családjának, akik összegyűjtöttek több száz
Kométa matricát, mellyel sporteszközöket nyertek óvodásainknak.
Köszönjük Szabó Lajos helyi lakosnak is, hogy gyermekjátékokat adományozott óvodánknak, melyet Föld-napi rendezvényünkön birtokba is vettek az óvodások
Május elején volt az iskolába menő gyerekek fejlettségének mérése, május 29-én a pünkösdölés, 31-én pedig az óvodások látogatása leendő tanítójuk osztályában.
Következő eseményeink:
– Június 8. 11 óra - Nagyok búcsúja az óvodától
– Június 15. - Zárva tartás, nevelési értekezlet miatt
– Július hónapban az értesítések kiküldése a gyermekek felvételéről
– Az óvoda utolsó nevelési napja: 2012. július 27. (péntek)
– Augusztus hónapban az óvoda zárva tart.
– A tanév első napja: 2012. szeptember 3-a (hétfő)
Hajdu Annamária

Tájékoztatás
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény kifizetéséről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény kimondja, hogy annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjában egyszeri pénzbeli támogatást kell folyósítani, melynek összege 2012. évben gyermekenként 5.800 Ft.
2012-ben az augusztusi pénzbeli támogatások kifizetésére településünkön 2012. augusztus 3-án, pénteken, pénztári nyitvatartási időben kerül sor.
Az ügyben részletes tájékoztatást ad Bokor Erika szociális
ügyintéző ügyfélfogadási időben.
Polgármesteri Hivatal
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