DARUSZENTMIKLÓSI
Napló
Daruszentmiklós Önkormányzatának kiadványa
IV. évfolyam 1. szám
2013. január-február

Képviselő-testületi ülésen történt
A Képviselő-testület az alábbi döntéseit hozta meg:
• Törvényi változás miatt módosítani kellett a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításáról szóló
2/2004. (II.01.) önkormányzati rendeletet, mivel 2013. január
1-től kezdődően már nincs ármegállapítási joga a települési önkormányzatoknak.
• Döntött a Képviselő-testület a főzőkonyha további működtetéséről, 2013. február 1-től kezdődően a PROVIANT-KISS Kft.
üzemelteti tovább tálalókonyhaként a közétkeztetést.
• A Képviselő-testület 3 főnek a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntette, 2013. március 1-től kezdődően, ebből
két fő foglalkoztatását a PROVIANT-KISS Kft. vállalta.
A Képviselő-testület:
• nem kívánja értékesíteni a 2623/2. hrsz-ú, 2624. hrsz-ú önkormányzati ingatlanját,
• döntött európai uniós pályázat benyújtásáról a testvértelepülési
kapcsolatok ápolására vonatkozóan,
• vagyonkezelői szerződést kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az iskola és a Kúria épületének ingyenes használatba adásáról, közoktatás céljára,
• engedélyezte emléktábla kihelyezését,
• támogatta Dunaföldvár Önkormányzatának Helyi építési szabályzata és szabályozási tervének módosítását,
• megkereste Nagykarácsony Önkormányzatát közös hivatal felállításáról,
• önkéntes hozzájárulást nyújt a Dunaújvárosi Vizitársulat 2013.
évi tevékenységéhez, daruszentmiklósi munkavégzéséhez,

• döntött az erdélyi testvértelepülési látogatás buszköltségének a
résztvevők általi megfizetéséről,
• meghatározta a közétkeztetés térítési díjait,
• jogszabályi változások és a térítési díjak vonatkozásában
módosította a szociális ellátásokról szóló 15/2011. (X.11.)
önkormányzati rendeletét,
• elfogadta a védőnő 2012. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót,
• döntött óvodaenergetikai pályázat benyújtásáról (hőszigetelés,
fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés
stb. vonatkozásában),
• jóváhagyta a Polgárőrségek fejlesztése a déli térségben című
tanulmányt, mely fedezetét pályázat útján nyerte el,
• elfogadta a Mezőföldvíz ¾. éves beszámolóját és kimutatását a
bérleti díj vonatkozásában,
• megalkotta 2013. évi költségvetését,
• elfogadta a Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós Közoktatási
társulás 2013. évi költségvetését,
• megerősítette szándékát az EU Önerőalap pályázatára vonatkozóan, az óvodaenergetikai pályázat önkormányzati önrészének
hozzájárulása érdekében,
A Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a szociális célú
tűzifa juttatás pályázatának elbírálásáról, a részesülők köréről.
Pulainé Varga Gariella
jegyző

Testvér-települési látogatás
Erdélyi testvér-településünk, Csíkkozmás Önkormányzata meghívással élt a Farsangi hétvége rendezvényére, melyre 22 fős delegációval érkeztünk, az útiköltséget az utazók fizették meg.
Megismerhettük az erdélyi néphagyomány szerinti disznóölést,
ellátogathattunk egy csángó népcsoport falujába, Csinódba,
ahol szánkózhattunk, és lovas szánokkal körbevezettek bennün
ket a hegyvidéki téli tájukon, megmutatva természeti értéke-

iket. Részt vettünk a hagyományos kosaras báljukon, amit a
csíkkozmási fúvószenekar nyitott meg vidám ünnepi játékával. A
bálba delegációnk saját készítésű házi ízeit vitte ajándékba, és egy
Daruszentmiklós címerével gravírozott boroshordót, amibe saját
felajánlásból hazai vörösbort töltöttünk.
Folytatás a 2. oldalon
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Testvér-települési látogatás
Meglátogattuk az általános iskolát, ahová a Képviselő-testület 1-8
osztályos magyar nyelv, irodalom és történelem könyveket vitt
ajándékba. Ez igen hasznos, mivel ott kizárólag román állami
könyvekből tudnak tanulni a gyermekek. Vendéglátóink ezúton
szeretettel meghívták a daruszentmiklósi iskolásokat egy nyári

Folytatás az 1. oldalról

táborba községükbe, melynek részleteiről később fogunk egyeztetni.
Csíkkozmáson szeretetteljes vendéglátásban volt részünk,
testvértelepülési kapcsolatunk mélyült, és az erdélyi kirándulásról élményekben gazdagon érkeztünk vissza.

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN
Az Önkormányzat az új feladatfinanszírozási rendszer és a költségvetési törvény elvárásai alapján megvizsgálta költségvetését,
melynek során kimagaslóan negatív mutatóként jelentkezett a
főzőkonyha gazdaságtalan működtetése.
A főösszesítés adatai egyértelműen igazolják a veszteséges üzemeltetést. Ez 2012-ben 8.997.051 Ft-ban jelent meg, 2013. várható adatai alapján 7.584.800 Ft veszteséggel volt tervezhető a
működtetés. Megvizsgáltuk, hogy milyen más, gazdaságosabb
üzemeltetési lehetőség lenne, ezért több szolgáltatót is megkérdeztünk, hogy milyen feltételekkel tudná üzemeltetni a közétkeztetést. Szempont volt, hogy lehetőség szerint az itt dolgozókat
ne érje sérelem, és ne legyen elbocsájtás. Szerencsés helyzet volt
ebbőla szempontból, hogy az élelmezésvezető az önkormányzat
hozzájárulásával nyugdíjba vonult.
Volt vállalkozó, aki teljesen elhatárolódott alkalmazottak átvé-

telétől, és két vállalkozó volt, aki két fő konyhalány átvételét vállalta. Ezek közül az olcsóbb árajánlatot adót választotta a Képviselő-testület, így a helyi dolgozók alkalmazása megmaradt, sajnos
azonban a szakácsnő foglalkoztatását a továbbiakban nem tudtuk megoldani.
A gyermekétkeztetés térítési díjait a 2012. évi árakon tudja az
önkormányzat biztosítani ebben az évben. A szociális étkeztetést
igénybe vevők térítési díja minimálisan nőtt – az alapanyag árainak változása miatt –, 30 Ft/adag összeggel. A vendégétkeztetést
bárki igénybe veheti a településen, 790 Ft/adag áron.
A Képviselő-testület a továbbiakban is gondoskodik arról, hogy
községünkben a gyermek-, szociális- és vendégétkeztetés változatlan feltételek mellett, megfelelő közétkeztetési színvonalon
működjön.
Rauf Norbert, polgármester

2013. évi költségvetés megalkotása
A Képviselő-testület 2013. február 8-ai ülésén megalkotta a 2/2013.
(II.11.) önkormányzati rendeletével a 2013. évi költségvetését. Az
állami finanszírozási rendszer ettől az évtől kezdődően teljes mértékben átalakult. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény eltérő nagyságú településekhez eltérő típusú és nagyságrendű kötelezően ellátandó feladatokat rendelt. A költségvetési támogatást ezen feladatok hozzájárulásaként
nyújtja az Országgyűlés. Tehát továbbra sem fizeti meg a kötelezően ellátandó feladatokat teljes egészében, hozzájárulást biztosít
a működéshez. Az önkormányzatok bevételi oldalából elvonta a
korábban átengedett személyi jövedelemadó teljes mértékét, és a
gépjárműadó 40 %-át engedi át csupán a korábbi 100.00 % helyett.
Vannak támogatástípusok, melyeknél kötelezően be kell számítani a helyi iparűzési adó bevétel kb. 1/3. részét – azaz ez is elvonásra került. Ez összességében több mint 70.000.000 Ft bevételkiesést
jelent Daruszentmiklós esetében. További szigorítás, hogy az önkormányzatok költségvetése működési hiánnyal nem tervezhető.
Ezek a változások jelentős terhet és feladatokat rónak a
Képviselő-testületre, megszorítások végrehajtását igényli. Ezért
felül kellett vizsgálni a kötelezően ellátandó valamennyi feladattal kapcsolatos lehetőségeinket, így a főzőkonyha működtetését
is (külön cikk született a témában). A forrásokat saját bevételéből
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kell kiegészíteni, elsősorban a helyi adóból. A képviselő-testület
adóemelést nem hajtott végre, ugyanakkor a lakosság felé az eddigieknél is szigorúbb adóvégrehajtást kell foganatosítani. Ezúton
is kérünk mindenkit, hogy rendezze adóját, méltányossági eljárás keretében továbbra is lehetőséget biztosítunk az adótartozások részletekben történő megfizetésére. A költségvetési főösszege
önkormányzatunknak 135.647.000 Ft, előző évi pénzmaradvány
6.668.000 Ft volt, és céltartalék 1.000.000 Ft, melyet pályázati önrészként kíván a későbbiekben hasznosítani a Testület. Működési
kiadás 117.217.000 Ft, melyből minden kötelezően ellátandó feladatot végre kell hajtani. Fejlesztésekre, beruházásokra 17.430.000
Ft-ot különített el a Képviselő-testület, mely összegre elnyert pályázataink vannak.
Jogszabályi változás következtében elkülönítetten kell megjeleníteni a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását, mely magába foglalja
többek között a jegyzői hatáskörben meghozott szociális ellátások
finanszírozását, az önkormányzati hivatal fenntartásának kiadását
is, összességében 38.426.000 Ft összegben. A megszorítások ellenére a törvényi keretek és lehetőségek között a Képviselő-testület
ebben az évben is biztosítja valamennyi eddigi ellátást és juttatást,
valamint pályázatok, európai uniós források bevonásával igyekszik
fejlesztéseket végrehajtani a 2013. évben is.

2013. évi költségvetési összefoglaló kimutatás
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–

1 000

–
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Tájékoztató az étkeztetés térítési díjáról
és a befizetés rendjéről
2013. február 1-től kezdődően a közétkeztetés vállalkozási formában működik településünkön.
A térítési díjak a következőképpen alakulnak:
A Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján a gyermekétkeztetés térítési díja nem változik, azaz:
• ÓVODA térítési díj: 366 Ft (nyersanyag: 289 Ft + 77 Ft áfa)
• ÁLTALÁNOS ISKOLA térítési díja:
- napközi: 440 Ft (nyersanyag: 347 Ft + 93 Ft áfa)
- reggeli:
85 Ft (nyersanyag: 67 Ft + 18 Ft áfa)
- ebéd:
252 Ft (nyersanyag: 198 Ft + 54 Ft áfa)
- uzsonna: 73 Ft (nyersanyag: 57 Ft + 16 Ft áfa)
• A vendégétkeztetés térítési díja: 790 Ft, ebből:
- nyersanyagár: 362 Ft + 98 Ft áfa
- rezsi : 260 Ft + 70 Ft áfa
• A szociális étkeztetés térítési díja 2013. március 1-től:
egységesen 330 Ft, amely magában foglalja a 27% áfa összegét.
• Az ebéd házhozszállítás díja változatlanul 80 Ft, azaz
63 Ft + 17 Ft áfa / alkalom / kiszállítási cím.

Az igénybevétel tekintetében változás, hogy étkezést lemondani
kizárólag a tárgynapot megelőző nap reggel 8.00 óráig lehet, az
adott intézmény vezetőjénél. Az ezt követően érkező bejelentést
csak a következő naptól lehet figyelembe venni. A le nem mondott étkezést a térítési díjnak megfelelően ki kell fizetni!
A befizetés minden hónapban előre értesített időpontban – minden hó tizedikét követően – két egymást követő napon történik,
és egy nap – a befizetés időpontját követően – áll rendelkezésre
pótbefizetésre.
A befizetés a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik.
Változatlanul elfogadjuk az eddig is beváltott utalványokat.
Egyéb időpontokban étkeztetést befizetni nem lehet.
A szociális étkezőknél változatlanul ezután is a házigondozó
szedi be a térítési díjat, és a házhozszállítás díját.
Kérjük az elmondottak szíves tudomásulvételét!
Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Iskolai események
2013. január 1-jétől általános szabályként állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények, az óvodák kivételével. A mi iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi
Tankerületéhez, állami fenntartásba került. A 3000 főnél kisebb
lélekszámú településeknél – mint amilyen Daruszentmiklós is –
még a működtetési feladatot is átvette az állam. Az állami fenntartás és működtetés mellett az önkormányzat továbbra is tulajdonosa marad minden ingó és ingatlan vagyonnak.
Mit jelent az irányítás és fenntartás? Szakmai irányítást jelent,
beleértve a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők bérének, járulékainak központi biztosítását, valamint a
taneszköz-ellátást és külső szakmai ellenőrzés támogatását.
Január közepén tanulóink megkapták a félévi bizonyítványt. Ezt
követően lezajlottak a szülői értekezletek, a nyolcadikosoknál ez
pályaválasztási tanácsadással is bővült.

A februári időszak a farsang ideje, nálunk hagyományosan a 8.
évfolyam, február 9-én rendezte meg. A délutáni programot a termek átrendezése, a büfé előkészítése s egyéb szervezési feladatok
előzte meg. Az alsó tagozatos gyermekek egyedi jelmezes felvonulását a felsős évfolyamok csoportos jelmezei és jelenetei
követték. Rendkívüli hangulatot teremtettek az ötödikesek vadnyugati zenés, táncos jelenetükkel, majd a 6. osztály cigány
temetési, vajdaválasztási és lakodalmas műsora, élőzenés aláfestéssel. Végül a 7. évfolyam dramatizált színpadi produkciója: Ó,
te drága Klementina címmel zárta. A felsősök médiaismeretét is
felhasználó vetélkedővel párhuzamosan zajlott az alsósok farsangi képalkotóműhelye, melynek produktumait egy ideig iskolánk
folyosóján is láthatják.
A tombola és az azt követő tánc után este fél 8 órakor lett vége
ennek a jó hangulatú rendezvénynek.
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2012. évi XCIII. törvény, és a
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-től a
települési önkormányzat jegyzője helyett a járási hivatal jár
el a következő ügyekben:
A járási hivatal hatáskörébe kerülő szociális ügyek:
– időskorúak járadéka
– ápolási díj megállapítása
– közgyógyellátás
– egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása
A járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő gyámhatósági ügyek:
– családi pótlék természetbeni megállapítása
– gyermekelhelyezés, védelembevételi ügyek,
– iskoláztatási támogatás,
– ideiglenes hatályú elhelyezés,
– örökbefogadás,
– a szülői felügyeleti jog gyakorlása,
– gyermektartásdíj megállapítása,
– kiskorú házasságkötésének engedélyezése.
Járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási ügyek:
– szabálysértés
– okmányiroda: így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással,
útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos
feladatok.
– a kommunális igazgatással összefüggő feladatok: a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési
és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint
egyes távhő-, villamosenergia- és földgázellátással kapcsolatos
ügyek,
– egyes építési hatósági ügyek
Ezen ügyek intézésére Dunaújváros Járás Járási Hivatalában
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) van lehetőség 2013. január
1-től kezdődően.
Lehetőség nyílt települési ügysegéd közreműködésére a
Daruszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban, mivel ahol a járási hivatal nem tart fenn kirendeltséget, de biztosítani kívánja az ügyintézés lehetőségét, a járási hivatal települési ügysegédei működnek
közre. A települési ügysegéd hetente egy alkalommal, hétfői napokon 8-16 óra között tart ügyfélfogadást a n és fogadja az ügyfeleket.
Jegyzői hatáskörben maradó ügyek köre a következő:
– a helyi adóval összefüggő igazgatási ügyek,
– az anyakönyvi és állampolgársági ügyek,
– a települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok,
– ipar- és kereskedelmi igazgatási,
– a birtokvédelmi feladatok,
– a hagyatéki eljárás,
– a nem alanyi jogon járó szociális ellátások,
– a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi
ügyek,
– a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok,
– az óvodáztatási támogatás,
– aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás és
szociális segély megállapítása,
– lakásfenntartási támogatás,
– méhészeti ügyek,
Önkormányzati és Polgármesteri hatáskörben maradó ügyek:
– temetési segély,
– átmeneti segély,
– köztemetés,
– közfoglalkoztatás,
– egyes katasztrófavédelmi feladatok,
– önkormányzati ügyek: pl. földterület bérbeadás, vagyongazdálkodás stb.
– méltányossági alapon juttatott szociális ellátások (önkormányzati
rendelet alapján)
– házi segítségnyújtás,
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– szociális étkeztetés,
– családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
Pulainé Varga Gabriella, jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Járási ügysegéd ügyfélfogadása
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatal
ügysegédje a járási hatáskörbe tartozó ügyek intézése céljából
minden hétfőn 8.00 – 16.00 óra között a daruszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján ügyfélfogadást
tart.
Kérjük, hogy a járási hatáskörbe tartozó ügyeik intézésével
ebben az időpontban keressék fel az ügysegédet.
Pulainé Varga Gabriella, jegyző

A SZEDERINDA
TAGÓVODA HÍREI
2013. január 18-án ismét szakmai napot tartottunk az Integrált
Pedagógiai Program keretében.
A havazás és rossz idő ellenére, a környék öt óvodájából érkeztek vendégeink. Nagyon hasznos, gyakorlati oldalról kaptunk
információt a hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekek
fejlesztéséhez.
2013. február 12-én vendégségbe érkezett a gyerekekhez a
Léghajó színház két lelkes, fiatal tagja. A Lúdas Matyi című előadást tekinthettük meg, együtt az első osztályos gyermekekkel.
Nagyon érdekes, színvonalas produkció részesei voltunk.
Még az óvodásokat is bevonták az előadásba.
Telet záró játszóházunkat március 1-jén (pénteken) tartjuk,
nyílt délelőtt játszóház keretében.
Minden kedves szülőt, érdeklődőt szeretettel várunk.
2013. február 1-től nem az óvodában főznek. Vállalkozó hozza a gyerekek egész napi ételét, Dunaújvárosból. Az ételadagot
minden nap, előre rendeljük meg. Aki itt van 9,30 órakor, és
nincs más szülői jelzés, annak másnapra rendelünk ételt. Aki hiányzik, és nincs az érkezés napjáról információnk, annak a gyermeknek nem rendelünk másnapra ebédet. Ezért kérek minden
érintett szülőt, hozzátartozót, hogy a hiányzás napját és az érkezés napját is pontosan jelentsék be,reggel 9,30 óráig – ekkor
adjukle a létszámot.
A mulasztás jelentése eddig is szülői kötelesség volt, de egy kicsit lazán működött.
Most az óvoda rendjének megtartása, a bosszúságok
elkerülése, és saját forintjaik megtakarítása érdekében kérem,
szíveskedjenek fokozott gondot fordítani a jelentési kötelességük megtartására.
Hajdu Annamária

DARUSZENTMIKLÓSI NAPLÓ
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának kiadványa
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/0303/2/2010.
OSZK azonosító: ISSN 2062-0500
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Daruszentmiklós
Címe: 2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/d – telefonszáma: 06 25 505 403
Szerkesztő: Koczka Kata
Telefonszáma: 06 20 923 7211 – E-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com
Tördelő: Müller Ágnes
Készült: 650 példányban, 2013. február 18-án
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 1/Dsztm/2013.

