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Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2015. június

Testületi ülésen 
történt

 Helyszín:	 Időpont:
 SPORTPÁLYA JÚNIUS 13.

Programok
11:00 Óperenciás színház

12:00 Látó Imre prímás

14:00 Baracsi Néptánc Csoport

15:00 Bruti (Stand up comedy)

16:00 Csocsesz

17:00 Matyi és a hegedűs

18:00 Sipos F. Tamás

19:00 Trióda

21:00 Tűztánc

22:00 Trióda

Egyebek
Kisvonat, arcfestés, légvár, tombola, íjászat

Várunk	mindenkit	 
szeretettel!

Kisapostagért Díj
átadásának pontos helye  

és időpontja:

Sportpálya, Falunap

2015. június 13.  
13 óra 40 perckor

II. Faluszépítő nap: 2015. június 6. 
A Falunapot megelőző szombaton faluszépítést szervezünk.

Találkozás 8 órakor a polgármesteri hivatalnál. 

Szerszámot, kérjük, hozzanak magukkal, mert gereblye, vasvilla csak 
korlátozott számban áll rendelkezésre. 

Várunk minden segíteni szándékozó embert!

Kisapostag Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 2015. május 29-én 
(pénteken) 16:30 órai kezdettel nyílt 
ülést tartott, Kisapostag Község Önkor-
mányzata Tanácstermében.

A következő napirendeket tárgyaltuk:
I.) Tájékoztató a képviselő-testület két 

ülése között történt fontosabb ese-
ményekről, az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekről.

II.) Rendőrség éves beszámolója
III.) Óvoda alapító okirat módosítása 
IV.) Hamburger Hungária szolgalmi jog 

létesítés iránti kérelme
V.) Stratégiai ellenőrzési terv elfoga-

dása 
VI.) Éves gyermekvédelmi beszámoló 
VII.) KDV Társulási Megállapodás ügye 
VIII.) Törvényességi felhívások
IX.) Falunapi program, kitüntetések 

megrendelése
X.) Mária Út Egyesülethez csatlakozás 

kérdése 
XI.) Belterületi utak javítására kiírt  

pályázaton történő indulás 
XII.) Rágcsálóirtásra szóló szerződés 
XIII.) Kalásznet Kft. bérleti szerződés 

ügye 
XIV.) Közvilágítás karbantartása

Soron következő testületi ülésün-
ket június 29-én 16:30 órától tartjuk, 
Kisapostag Község Önkormányzata  
Tanácstermében. 
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Nagy Attila, polgármester
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a gyermekjólé-
ti szolgálat és családsegítés feladatkörét 2015. január 1-től 
Kisapostagon is önkormányzati társulás látja el az Önök te-
lepülésén is, melynek további tagjai Baracs, Nagykarácsony, 
Előszállás. 

A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek érdekeit védő speci-
ális szolgáltatás, ami a szociális munka segítségével szolgálja  
a gyermek testi, lelki, egészségének megőrzését, veszélyez-
tetettségének megszüntetését, a gyermek családjába való 
visszakerülésének  feltételeit igyekszik előmozdítani! Mindenfé-
le segítségnyújtás térítésmentes!

Mivel a cél a gyermekek védelme ezért úgy gondolom,  
kicsit szélesebb körben kell tájékoztatást adni a lakosoknak, 
arról hogy milyen feladatokat végzek. 

Állampolgári kötelessége egyébként minden embernek, ha 
egy gyermekkel kapcsolatban bántalmazást, lelki zsarolást, 
 elhanyagolást stb. tapasztal, hogy jelezze azt a helyi gyermek-
jóléti szolgálatnál, vagy a jegyzőnél! 

A jelzést írásban névvel, vagy név nélkül kell megtenni!

Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatai közé tartozik: 
– Gyámhivatali felkérésre környezettanulmány készítése pl 

gyermektartási ügyekben, örökbefogadási ügyekben

– A gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése pl. a gye-
reknek joga van mindkét szülőjével kapcsolatot tartani  
válás, különélés esetén, tilos a gyermeket bántalmazni, 
a gyermeknek joga van a véleményének kifejtéséhez stb. 
vagyis  adott esetben elvált szülőknek kapcsolattartás nyúj-
tásában adhat segítséget a szolgálat..

– A gyermek fejlődését elősegítő pénzbeli támogatásokról  
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése

– Családtervezési, egészségügyi, nevelési, káros szenvedélyek 
megelőzését célzó tanácsadás

– Szociális válsághelyzetben lévő (18 év alatti) várandós 
anyák, családok segítése

– A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
törvény által kötelezően előírt feladatom, a településen jel-
zőrendszer működtetése az iskolával, óvodával, orvosokkal, 
védőnőkkel, jegyző asszonnyal, esetlegesen civil szerveze-
tekkel, egyházzal. Ha e szervektől vagy állampolgártól beje-
lentés érkezik, hozzám azt ki kell vizsgálni, ha olyan szintű a 
probléma és a szülő nem működik velem együtt, akkor kö-
telezhetem rá azzal, hogy védelembe vételi eljárás lefolyta-
tását kérem a dunaújvárosi gyámhivatalnál.

– A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, ezek megol-
dására javaslat, gondozási terv készítése.

A családsegítő szolgáltatás feladatai:
Fogadja és meghallgatja a Családsegítő szolgálatot  

önként felkereső, 18. életévüket betöltött lakosokat, problé-
máik megoldásában (az ügyfél közreműködésével együtt)  
segítséget nyújt 

Adott esetben pl szociális otthoni elhelyezéshez segítséget 
nyújthat egy családnak, vagy válás esetén segítséget nyújthat  

a szülőknek, hogy békés úton próbálják ezt véghezvinni, a 
gyermekük érdekében.

Tájékoztatja a Családsegítő szolgálatot, felkeresőket a szo-
ciális törvény és az Önkormányzat helyi rendelete alapján 
igénybe vehető támogatásokról. 

A támogatáshoz, ellátáshoz való hozzájutás érdekében  
segítséget nyújt az ügyintézésben. 

Információt nyújt más intézményekben működő tanács-
adásokról. 

A Családsegítő szolgálat ruhák, használati tárgyak, bútorok, 
háztartási kisgépek, egyéb adományok, közvetítésében való 
közreműködés 

A fent leírtakon kívül fordulhatnak hozzám bizalommal, bár-
milyen üggyel kapcsolatban és Önökkel közösen próbálunk 
megoldást keresni a felmerülő problémákra!

Köszönettel és tisztelettel
Molnárné Tüzkő Zsuzsanna

családgondozó
2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 69.; Tel: 25/506-580

Családokért Önkormányzati Társulás
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 13-16 ig, Kedd 8-10ig

Tájékoztatás a gyermekjóléti és családsegítő  
szolgáltatás működéséről
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A faluszépítő nappal párhuzamosan került megrendezés-
re a Te Szedd kezdeményezés, melynek során a Rakodótól a 
Strandig,  majd a folyó mellett felfelé a Schalbert-szigetig ösz-
szegyűjtésre került a parton lévő hulladék.

Összesen 52 csapat regisztrált az akcióra, akik 2462 zsák 
szemetet szedtek össze. 

Ez több, mint 40 tonna hulladékot jelent. 
Kisapostagon 17 résztvevő 18 zsák szemetet gyűjtött  össze. 

A megmozdulást a Nemzetőrség helyi csapata szervezte és  
vezényelte le.

A civilek mellett külön köszönet illeti a helyi Polgárőrséget,   
valamint a Duna Steel KFT valamennyi dolgozóját,és termé-

szetesen az önkormányzatot, amiért a reggelit és a védőitalokat  
biztosították. 

Ősszel újra lesz egy ilyen megmozdulás, azon is szeretnénk 
részt vállalni, s reméljük akkor is hasonló sikerrel tudjuk lebo-
nyolítani.

Felföldi János

DUNA PARTI HULLADÉKGYŰJTÉS

PÜNKÖSDÖLŐ  
KICSIT MÁSKÉPP
2015. május 16-án immár sokadik alkalommal kísér-
tem el a Kisapostagi Nőegylet Dalkörét a Nagyvenyimen 
megrendezett 13. Pünkösdi Dalos Találkozóra. Egy újabb 
izgalmasnak ígérkező napnak néztem elébe. Várakozá-
saim beigazolódtak. 

A tornaterem zsúfolásig telve volt fellépőkkel, kísérők-
kel és nézőkkel. Hat kíséret nélküli és 6 zenei kísérettel 
érkező dalkör versengett a magas szintű szakmai zsű-
ri kegyeiért. Bevezetésként láthattuk a helyi tánccsoport 
és a Móricz Zsigmond Általános Iskola csemetéinek fel-
lépését, mely igazán szívet melengető volt. Ezt követően  
csapatunk – bár a kategóriájában utolsóként,  de annál   
nagyobb lelkesedéssel - lépett színpadra. Csodálatos 
összhangot, letisztult, csengő egyéni szólókat hallhat-
tunk. 

A zsűri az ebédet követően végül hosszas dicsérő sza-
vakkal értékelte a teljesítményeket. Méltón lehetünk 
büszkék Nőegyletünkre, hiszen a második hellyel járó 
serleggel lettünk gazdagabbak általuk.

Köszönöm, hogy velük tölthettem egy fantasztikus  
napot, és részese letettem sikerüknek.

Biztatok mindenkit, aki szereti a népzenét, hagyomá-
nyaink ápolásában részt szeretne venni, hogy a falunk-
ban 2015. június 20-án megrendezésre kerülő Nőegylet 
Születésnapi Rendezvényen vegyen részt, és élvezze azt 
a hangulatot, amit teremteni képesek!

Dr. Horváth Ágota
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2015. május 16-án reggel 8 órától faluszépítő napot tartot-
tunk. 

A gyülekezőhelyen „szép számban összejöttünk”, így fogal-
mazott Márkli János alpolgármester úr, aki a sokaságon vé-
gigtekintve köszöntötte az önkéntes résztvevőket és kifejezte  
örömét az új arcok láttán. 

Beszélt továbbá a szemétproblémáról is, mely újabban igen-
csak megnehezíti kis falunk tisztán és rendezetten tartását. 

Ezért is vált örömünkre, hogy a helyi Nemzetőrség vezetésével  
(a faluszépítő nappal összehangolva) Duna-parti szemétsze-
dés is zajlott. 

Miután az önkéntesek két csoportot alkotva különváltak, a 
faluszépítő brigád Dortné Tibay Emese és Geist István képvi-
selők vezényletével az iskolához vonult, ahol megkezdődött az 
udvar és a kerítés rendbe tétele. 

Elsőként a padok újrafestésére került sor, majd a játékok fel-
újítása, a kerítés csiszolása és festése következett. 

A munka sok volt, délutánba nyúlóan szorgosan dolgoztunk, 
de  a lelkesedésünk mit sem csappant. 

A piros, kék, sárga vödrökből végül elfogyott a festék, véget 
ért az év első faluszépítő napja,  de bízunk benne, hogy leg-
közelebb is hasonló számban össze tudunk jönni, és folytatni  
lakóhelyünk csinosítását.

Az Önkormányzat és az Iskola nevében köszönjük a résztve-
vőknek a segítségét és kitartását!

Farkas Cintia

FALUSZÉPÍTŐ NAP
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Véget ért a bajnokság
Futballcsapatunk a 6. helyen végzett a bajnokságban. 

Jó pihenést kívánunk a játékosoknak és a szakmai veze-
tőknek, köszönjük a szurkolást és a támogatást mindenki-
nek. Sok szerencsét, remek meccseket kívánunk a csapat-
nak a következő szezonra!

Nagy Attila
polgármester
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