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Kedves Daruszentmiklósiak!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy 
szép, gondozott, tiszta falukép 
fogadja a hozzánk érkezőket, és mi 
magunk is igényesek legyünk lakóhe-
lyünk, környezetünk iránt. Közterü-
leteink rendben tartásához az Önök  
segítségét, összefogását kérem. 

Annak, hogy a megszokott, vagy 
még annál is rendezettebb képet mu-

tassatelepülésünkmégegyfontosapropójaisvan:bőkét
hónap múlva esedékes falunapunkon ünnepeljük közsé-
günk önállóvá válásának 10. évfordulóját. Segítsenek –  
lehetőségeikhezmértenvirágosítással,rendszereskaszá-
lással –, hogy méltó környezetben ünnepelhessünk majd 
augusztusban!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Berzsenyi Dániel utca 
portalanítását – ha még nem is teljesen – sikerült megol-
dani. 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

Folytatás a 2. oldalon

A Képviselő-testület 
döntései

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület
saját költségvetési forrásából  a 63/2012. (IV.26.) ÖKT. szá-
mú határozatával 150 tonna mart aszfalt vásárlását és elterí-
téséthatároztael,aBerzsenyiDánielutcaorvosirendelőtől
induló szakaszára. Ez a mennyiség sajnos nem volt elegen-
dő 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 
bedepózásáravoltelegendő,többletforrástsajnosnemtud-
tunk bevonni. 

A mart aszfalt elterítését és bedolgozását két önkormány-
zatiképviselő-PetőJánosAndrásésKaszásImrevállalkozó
-ingyenesfelajánlásából,közreműködésükkelésmunkájuk-
kal  tudtuk megoldani, amit a falu nevében ezúton is meg-
köszönünk nekik. 

 Rauf Norbert
polgármester

Pormentesítés  
a Berzsenyi utcában

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgár-
mesteri 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

• A Képviselő-testület jogszabályi változás miatt módosítot-
ta szociális rendeletét. Átmeneti segélyben  kizárólag a krí-
zishelyzetbe került daruszentmiklósi lakos részesülhet. (Aki  
legalább két hét folyamatos, vagy a kérelem benyújtását meg-
előző30naponbelülösszesen13napotmeghaladókórházi
fekvőbetegellátásbanrészesült,akivagyonellenibűncselek-
mény áldozata lett, akinek az általa lakott lakását elemi kár 
sújtotta. Mindezt dokumentumokkal alá kell támasztani.)

• AKépviselő-testületjogszabályikötelezettségmiattújvagyon-
rendeletet készített, melyben változtak az önkormányzati  
vagyon csoportosításának elnevezései, továbbá meg kellett  
jelölnianemzetgazdaságiszempontbólkiemeltjelentőségű
vagyonelemeket.

• AKépviselő-testülethatározattalazalábbiakróldöntött:
– elfogadta a 432. hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlását. 

Ez a Falupark területén található, 7318 m2 nagyságú terü-
let,mellyelbővítettükamajdaniközösségiteret.

– elbírálta a folyékony hulladék szállítás pályázatát. Ennek 
eredményeként a településen a Bársony Trans Kft. szolgál-
tat 2017. december 31-ig. (Az addigi szolgáltató nem élt a 
pályázatlehetőségével.)

– elfogadta az önkormányzati támogatást kapott civil szerve-
zetek 2011. évi beszámolóját, és kiírta a 2012. évi pályáza-
tot is. Fontos tudni, hogy az új civiltörvény rendelkezései 
szigorítottak az állami támogatások  – így az önkormányza-
ti támogatások – nyújtásának feltételein. Kizárólag a terüle-
tilegilletékesmegyeibíróság,illetve(2012.január1-től)a
törvényszék által nyilvántartásba vett civil szervezet része-
síthetőtámogatásban.Akövetkezőévtőlpedigtovábbiszi-
gorítást rendel el a jogszabály.

– több pályázat benyújtása történt: Európai Uniós fejlesztési 
pályázat saját forrás kiegészítésére (itt az óvoda energeti-
kai beruházásának önrészéhez kíván forrást bevonni a Tes-
tület),ÖNHIKIpályázat benyújtása, traktor és kiegészítő 
gépek beszerzésére, mellyel a közterületek hatékony rend-
betétele lenne a cél, illetve pályázatot nyújtottunk be az 
óvoda épületének felújítására (felújítás, hőszigetelés, fű-
téskorszerűsítés,nyílászárócsere.)
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Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Lakosság!
Akárérintettként,akárittélőkéntmegtapasztalhatták,hogya2011.
évtőlmegváltozottaközmunka-program.Sajnosszigorúbbfelté-
telekkel,pályázatiúton,csökkentettlétszámbanésmunkaidőben
(4 -6 órás foglalkoztatásban) tudunk közfoglalkoztatottakat alkal-
mazni.  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, 
azingatlanjukelőtti,körülöttiközterületetkaszáljákle,tartsák
gyommentesen,amennyibenmódéslehetőségvanrá,virágosít-
sák, szépítsék környezetüket!

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a falunk szép és rendezett 
összképet mutasson!

Köszönettel:
   Rauf Norbert polgármester

A gondozott  
faluképért

Szeretnénk felhívni az érintett lakosság figyelmét, hogy az ingat-
lanjaikelőttijárda,illetveárokkarban-ésrendbentartásaazin-
gatlan tulajdonosának a kötelessége!  

Kérem, higgyék el, ez nem önkormányzat érdeke és feladata,  
hanem a lakók a saját érdekükben (pl. csapadék- és belvízvéde-
lem) kell, hogy rendben tartsák. Az uniós forrásból megvalósulha-
tott Fehérvári úti beruházással érintett ingatanok tulajdonosaira 
is ez vonatkozik. Kérjük Önöket, hogy az árokba hullott  horda-
lékot távolítsák el, és az árokszélét gyommentesítsék!  

Felhívjuk figyelmüket, hogy katasztrófahelyzet hatósági ellen-
őrzésekeretébeneljárásindítható,melyjelentőspénzbüntetést
és azonnali végrehajtást von maga után.  

Rauf Norbert polgármester

Figyelemfelhívás
árkok, járdák rendbe tételére

Parlagfű-mentesítés  
közfoglalkoztatással
Tisztelt Lakosság!
AKépviselő-testületaDunaújvárosiTöbbcélúKistérségiTársulás
égisze alatt az Országos Parlagfű-mentesítési Program és az Ön-
kéntesség Éve jegyében, a Vidékfejlesztési Minisztérium által köz-
zétett felhívás keretében az átfogó, parlagfű elleni védekezésre
közfoglalkoztatás igénybevételére pályázott. Ennek eredménye-
kéntaTársulásfoglalkoztatatásában4főtsikerültalkalmazni,akik
Daruszentmiklóson2012.május29-től2012.augusztus3-igközte-
rületekenelsősorbanparlagfűirtástvégeznek.
AKépviselő-testületezzelalehetőséggelisrésztkívánvállalnia

település gyommentesítésében és tisztántartásában.

Rauf Norbert polgármester

– aKépviselő-testületdöntöttévesközbeszerzésitervéről.
– módosította – szintén jogszabályi változásmiatt – a Polgár-

mesteri Hivatal alapító okiratát,  az Önkormányzati  SZMSZ  
3. mellékletét (ellátandó feladatok rendszerezése, átnevezése 
miatt).

– mivel lakossági igény merült fel az életre hívásukra, a 
Képviselő-testületátvállaltaaDaruszentmiklósiSportegyesü-
letésazÖnkéntesTűzoltóEgyesületcégbíróságibejegyzésé-
nek költségét.

– aKépviselő-testületelfogadtaazönkormányzatésaközokta-
tási társulás 2011. évi gazdálkodási beszámolóját, illetve a bel-
sőellenőrzésésavédőnő2011.éviszakmaibeszámolóját.

– jogszabályi változás miatt módosítani kellett a dunaújvárosi 
kistérségiegyüttműködésimegállapodást.

– aKépviselő-testületdöntöttmartaszfaltbeszerzéséről,depó-
zásáróléselterítéséről,melyrőlkülöntájékoztatótisolvashat-
nak e lapban.

– ismét megjelent a kiírás, így a sikerben bízva, újra benyújtot-
tuk a település csatorna beruházási pályázatát.

– megrendeltük az építendő templom területének talajme-
chanikai szakvéleményének elkészítését, amely feltétele az 
építési  engedélyezési eljárásnak.

Pulainé Varga Gabriella jegyző

A Képviselő-testület 
döntései

A Képviselő-testület 11/2011. (V.12.) önkormányzati 
rendelettel a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról 
döntött Daruszentmiklós község szépítése, a kulturált kör-
nyezet kialakítása érdekében. Az elismerés formája: „Tiszta  
udvar, rendes  ház .. év” (az idén: 2012. év) feliratú, 20 x 30 
cmnagyságú,falraszerelhetőtábla,valamintegyszeritárgy-
jutalom. „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható  
annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak, akinek 
az ingatlana és az azon található épület, kert, udvar meg-
jelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a kör-
nyezetbe,ésakinekazingatlanaelőttijárda,árok,árokpart
gyommentesen tisztántartott.
A cím elnyerésére a Képviselő-testület javaslattételi fel-

hívást tesz közzé a helyi újságban, minden év május 31-ig  
A jelölést adatlapon lehet benyújtani, minden év  június 30-
ig. Az adatlapot május végén minden házhoz eljuttattuk, de 
amennyiben szükséges, bárki rendelkezésére áll a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 

A cím elnyerésére jelölést tehet valamennyi daruszent-
miklósi lakos, ingatlantulajdonos. A cím adományozásáról a 
Képviselő-testületdönt,mindenévjúlius30-ig.Acímnyer-
tese írásban értesítést kap, és a falunap rendezvény kereté-
ben, ünnepélyes eredményhirdetés mellett a polgármester 
adja át részére az elismerést. 
AKépviselő-testületvisszavonhatjaacímet,amennyibenaz

ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen ha rendezetlen-
né,elhanyagolttávált,vagyparlagfűvelszennyezett.

Tisztelt Lakosság!
Kérjük, járjanak nyitott szemmel a faluban, és bátran te-

gyenekjavaslatotenemes,éshagyománytfelelevenítőcím
odaítélésére!

Szépítsük együtt Daruszentmiklóst!

Rauf Norbert polgármester

Tájékoztatás 
a „Tiszta udvar, rendes ház” 
cím rendelkezéseiről



Felhívás 
Kérjük a Lakosságot, hogy a hatékonyabb ügyintézés érdekében 
tartsákbeaPolgármesterihivataliügyfélfogadásiidőt!

a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:
Hétfő: 8.00–12.00óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda:   8.00 – 12.00 óráig  
 12.30 – 16.00 óráig
Csütörtök:  ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00–12.00óráig

Nem szeretnénk a – valamennyi szomszédos településen be-
vezetett – ajtó- és kapubezárást alkalmazni keddi és csütörtöki 
napokon, de kérjük, vegyék tekintetbe, hogy az Önök ügyeinek 
feldolgozása,jogszabályiésvezetőiegyeztetésemiattszükséges 
az ügyfélfogadás-mentes napok megtartása!
Közös érdekünk az ügyek érdemleges és határidőre való

megoldása, ezért ismételten megkérjük Önöket, hogy tartsák 
beafélfogadásiidőt.

Pulainé Varga Gabriella jegyző
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A 2011/12-es tanév vége is lassan elkövetkezik, amelyet minden ta-
nulónk várva vár. De addig néhány megmozdulásunkról hírt kell 
adnunk. 
AtavasziszünetelőttiutolsódélutánonazAlapítvánnyalközö-

senHúsvéti játszóházonvehettekrésztazérdeklődőgyerekekés
szüleik. A pedagógusok irányítása mellett húsvéti tojásokat festet-
tekarésztvevők.
Áprilisban nagyszabású papírgyűjtést szervezett a Diákönkor-

mányzat. Pár hétig nemcsak a tanulók otthonában, hanem a 
tantermekbenisálltapapír.Lelkesengyűjtötték,szállították,rak-
tározták, míg április közepén végre elszállították. Az 5. évfolyam  
tanulóinaksikerültalegtöbbpapírtösszegyűjteni,aligelőzvemeg
a 6. osztályt. Minden osztály az osztálypénzét gyarapíthatta a papí-
rért járó pénzzel.

Május 19-20-i hétvégéjén a negyedikesek Dunaföldvárra kirán-
dultak, ahol a cserkészek vendégszeretetét élvezhették. Megte-
kintettékatörökkorivárat,SteklyZsuzsannatűzzománc-művész 
kiállítását,sőtagyagozhattakis.Estehagyományoscserkésztábor-
tűzön,majdazaztkövetőéjszakaiakadályversenyenvehettekrészt.
Vasárnap egy katolikus szentmisén voltak, de legjobban a strando-
lást élvezték a gyerekek.

Az iskolai gyereknapot május 25-én tartottuk. A kiadós regge-
liutánkülönbözőhelyszínekenjátékosügyességivetélkedőnkel-
lettazakadályokatlegyőzni,teljesíteni.Anapzárásakéntebéddel
vendégeltemeg a résztvevőket azÖnkormányzat, a SzülőiMun-
kaközösségpedigavetélkedőalsó, illetvefelsősgyőztescsapatát 
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 Dáni-
el,DrózdikDávid,FataAttila,GégényKrisztina,JankovicsDániel,
JankovicsPatrik,NagyRebekaSzandra,PatakiZoltán

Erreazeseményremindenkedveshozzátartozótésérdeklődőt
szeretettel várunk. 

Az iskola dolgozói

Hírek, események az iskolából

Az általános iskola szervezésében június 25-28 között nyári 
táborozásleszBalatonszárszón,aFamiliaPerlakiKidüdü-
lőben4napon(3éjszakán)át.Arendezvényenrésztvesz
40fődaruszentmiklósi iskolás5főpedagóguskísérővel, 
illetve a testvértelepülési kapcsolat keretében vendégül lá-
tunkErdélyből,Csíkkozmásról11fődiákot4főkísérővel.
Ezútonisszépidőtésjószórakozástkívánunkmindnyá-

juknak!
Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Nyári tábor az iskolában

Aparlagfű-szezonközeledtéveltájékoztatjukaTiszteltLakosságot,
hogyazélelmiszerláncróléshatóságifelügyeletérőlszóló2008.évi
XLVI. törvény értelmében a tulajdonos, illetve földhasználó köteles 
azadottévjúnius30.napjáigazingatlanonaparlagfűvirágbimbó-
jánakkialakulásátmegakadályozni,éseztkövetőeneztazállapotot
avegetációsidőszakvégéigfolyamatosanfenntartani!
Fentiekelmulasztásaesetén2012.július1.napjátkövetőenköz-

érdekű védekezést rendelünk el,melynek teljes költségét az in-
gatlan tulajdonosa, illetve használója köteles megfizetni, to-vábbá: 
akiaparlagfűellenivédekezésikötelezettségételmulasztja,annak 
növényvédelmi bírságot kell fizetnie. A növényvédelmi bírság mér-
tékénekmegállapításaaparlagfűvel szeny-nyezett területnagysá-
gának alapul vételével történik, az összege minimum 15.000 Ft, de 
akár5millióforintislehet.Azellenőrzésazidőszakalattbármikor
előfordulhat,belterületenajegyző,külterületenakörzetiföldhiva-
talszakembereitartanakrendszeresenellenőrzést.

Felhívjuk tehát a lakosság figyelmét, hogy mind belterületi, mind 
külterületiingatlanjaikattartsákparlagfű-mentesenegészenazőszi
fagyok beálltáig!

Pulainé Varga Gabriella jegyző

Figyelem! Parlagfű!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy jogszabályváltozás kö-
vetkeztébenaszabálysértésiügyekügyintézésébenjelentősvál-
tozáskövetkezettbe2012.április15-étkövetően.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-

sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
értelmében a 2012. április 15-ét követően elkövetett
szabálysértési  ügyekben a lakóhely szerint illetékes kormányhi-
vatal,rendőrhatóság,aNAVvámszervevagybíróságrendelkezik
hatáskörrel. Az elkövetett szabálysértés alapján került meghatá-
rozásra, hogy mely hatóság az eljárásra illetékes szerv. 
Fentiekmiatttehátaszabálysértésiügyekkikerültekajegyző

hatásköre alól. Sem a feljelentés, sem az eljárás lefolytatása nem 
helyben történik. 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
Pulainé Varga Gabriella

jegyző

Jogszabályváltozás

Minden Jézus Krisztusban hívő
keresztény felekezet helyeként 
szolgáló ökumenikus templomra 
gyűjtünk.
AKépviselő-testületegyelkülö-

nítetten kezelt alszámlát biztosít a 
pénzbeli adományok gyűjtésére,
melynek száma: 11736037-15365886-10310001 
Kérjük,anyagilehetőségeikhezmértentámogassákazökumeni-

kus templom felépítését, hiszen egy település életéhez szervesen 
hozzátartozik a gyülekezeti hely is, ami a mi önállóvá válásunk óta 
hiányzikközségünkből!

Rauf Norbert polgármester

Templomot építünk
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A Szederinda Tagóvoda hírei 
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2012. február vége óta számos esemény zajlott óvodánkban. 

Hagyományainkszerintzajlottakakövetkezők:
– Fényképezés
– Színházlátogatás Dunaföldváron
– Március 15-i megemlékezés az iskolában
– Víz hete
– Teletzárójátszóházaszülőkkel
– Nyuszi futás
– Papírgyűjtés
– Föld napja
– Beíratás
– Egyszemélyes bábszínház az óvodában
– Majális
– Anyák napja
– Országjáró kirándulás
– Leendőelsőosztályostanítószülőiértekezletenacsoportokban
– Kihívás napja
– Elromlottelektromoscikkekbegyűjtése
– Gyermeknap

Nagysikerű,újprogramunkvolt,amikoregyornitológusszak-
ember látogatott el az óvodába. Itt helyben fogott be kismadarakat,  
bemutattaamadárgyűrűzést.Elmondottsokérdekesdolgotama-
darakéletmódjáról,agyűrűzésszükségességéről.Madárbarátnak
találta udvarunkat a telepített fák, bokrok sokasága, és a kihelye-
zettodúk,etetőkalapján.
Országjárókirándulásunkiselsősorbanamadárlesésjegyében

telt Dinnyésen, a madarász lakóhelyén, mely egyben a Duna-Ipoly 
NemzetiParkrésze.Ittkirepüléselőttiverebeket,néhánynapos
szarkát is láthattunk, továbbá más állatokat, így szürke marha bor-
jakatéssokmásérdekességetfismegfigyelhettünkmielőttSzékes-
fehérvárra továbbutazva, fölfedeztük volna a Bory-vár rejtelmeit.

Föld-napi rendezvényünket nagyon vidámmá tette az Önkor-
mányzat szervezésében látott meglepetés zenés bohócműsor. 
Nagyonélveztékgyermekek,szülőkegyaránt.
Köszönjükasegítőszülőknek,aKertbarátok,aFaluláncképvi-

selőinek,hogyegyüttszépítettékvelünkudvarunkat.
Új elemként szerepel életünkben az „Óvodába-csalogató” hét. 

Lehetőségetteremtettünkarra,hogyabeíratáselőttállóanyukák
gyermekükkel eegy egész délelőttöt tölthessenek el közöttünk.
Így megtapasztalták napirendünket, elvárásainkat, a gyermeke-
ikkel való egyéni törődést, odafigyelést, a konfliktushelyzetek 
kezelését. A gyermekek és az óvó nénik között kölcsönösen ala-
kulhattakakötődéselsőszálai,és ezmegkönnyítiakicsikcso-
portba való elhelyezését.

Az „Óvodába csalogató”, majd a Föld-napi rendezvény zárása-
kéntáprilis20-ándélutánegyóráramegérkezettPektorGabriella
is.Mígmivigadoztunk,őberendezteaBarátságházatazegyüttját-
száshoz.Gyérvoltazérdeklődésaszülőkrészéről,demitizenöten
ésarésztvevőnéhánygyermekfelejthetetlenélményekkel,ameg-
tanultésakésőbbiekbenhasznosíthatójátékokkaltértünkhaza.
Aki itt volt, biztosan elfogadja ezután már tőlem (tőlünk) azt, 
ha jelzem, nem tölcsérrel töltögetjük óvodásaink fejébe a  
tudást, hanem játék, tevékenység közben megtapasztaltatunk (kéz-
be 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 
gyermekvanközségünkbenaz idén.Ebből akevés számúgyer-
mekbőlsemírattakbemindenkit.Kérem,tegyékeztmegminél
előbb,lehetőlegaziskolaiélet(június15.)végéig,hogypontosan
tudjuk, milyen létszámmal kezdjük meg a 2012-2013-as tanévet! 
Köszönöm.

Első alkalommal gyűjtöttünk elromlott elektromos készüléke-
ket, 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. – 
nehéztőlükmegszabadulni,mertegy-egyalkatrészükkároskör-
nyezetünkre. Kérem, figyeljék majd plakátunkat, illetve az újsá-
got,mertkésőősszelmégegyszer,majdatovábbiakbanfélévente
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 gyermekjátéko-
kat adományozott óvodánknak, melyet Föld-napi rendezvényün-
kön birtokba is vettek az óvodások 
Májuselejénvoltaziskolábamenőgyerekekfejlettségénekmé-

rése, május 29-én a pünkösdölés, 31-én pedig az óvodások látoga-
tásaleendőtanítójukosztályában.

Következőeseményeink:
– Június8.11óra-Nagyokbúcsújaazóvodától
– Június15.-Zárvatartás,nevelésiértekezletmiatt
– Júliushónapbanazértesítésekkiküldéseagyermekekfelvételé-
ről

– Az óvoda utolsó nevelési napja: 2012. július 27. (péntek)
– Augusztus hónapban az óvoda zárva tart.
– Atanévelsőnapja:2012.szeptember3-a(hétfő)

Hajdu Annamária

Tájékoztatás
rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény kifizetéséről
Agyermekekvédelmérőlésagyámügyiigazgatásrólszóló1997.
évi XXXI. törvény kimondja, hogy annak a gyermeknek, fiatal 
felnőttnek,akinekrendszeresgyermekvédelmikedvezményre
való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 
augusztus hónapjában egyszeri pénzbeli támogatást kell folyó-
sítani, melynek összege 2012. évben gyermekenként 5.800 Ft. 

2012-ben az augusztusi pénzbeli támogatások kifizetésére te-
lepülésünkön 2012. augusztus 3-án, pénteken, pénztári nyitva-
tartásiidőbenkerülsor.

Az ügyben részletes tájékoztatást ad Bokor Erika szociális 
ügyintézőügyfélfogadásiidőben.

Polgármesteri Hivatal


