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Nőnapra!

A 2014-es év volt a központi témája a képviselőtestület
által meghirdetett, és február
10-én megtartott közmeghallgatásnak.
A közel 50 fő előtt megtartott rendezvényen számok
helyett az idei év tervei kaptak

prioritást. Intézményi fejlesztések, energetikai pályázatok,
köz- és közlekedésbiztonság
javítása, valamint egyéb, a lakosságot érintő témák voltak
napirenden. (Márok Csaba
polgármester tájékoztatója a
3. oldalon.)

Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a közelgő Nőnap
alkalmából a Mezőfalván élő
lányokat, asszonyokat, édesanyákat, nagymamákat.
Sok örömet és boldogságot
kívánok a HÖLGYEKNEK!
Márok Csaba
polgármester
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A temető használata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a temetők
használatának rendjéről
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény
6.§ (4) bekezdése, 40. § (3) bekezdése és 41.§ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§. (1) bekezdésének
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya
kiterjed Mezőfalva Nagyközség
közigazgatási területén lévő belterületi 490. hrsz-ú köztemetőre
(a továbbiakban: temető), annak
fenntartására, a temetkezésekkel
kapcsolatos tevékenységekre és
azok folytatóira, a temető látogatóira, valamint a temetőben
vállalkozási tevékenységet folytatókra.
(2) Az önkormányzat a köztemető kialakítására és fenntartására
vonatkozó kötelezettségét a Mezőfalvi Római Katolikus Egyházközséggel (a továbbiakban: Tulajdonos) kötött megállapodásban
foglaltak alapján teljesíti. A megállapodást a rendelet 1. függeléke
tartalmazza.
2. § Amennyiben a temető
Tulajdonosa a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait
gazdálkodó szervezet útján látja
el, az arra vonatkozó gondnoki/
feladatellátási szerződést meg

kell küldenie az önkormányzat
részére.
3. § Az önkormányzat a temető fenntartásához kapcsolódóan gondoskodik a közüzemi díjak
megfizetéséről (hulladékszállítási,
víz-, szennyvíz-, gáz-, villanydíj).
4. § (1) A temetőben sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja.
(2) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek
között nem tárolható. Valamen�nyi koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, valamint a sírok
díszítéséből adódó bárminemű
hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni. A temetőben keletkezett
hulladék kijelölt helyen történő
elhelyezése díjmentes.
(3) A síremléképítés és -felújítás során keletkező hulladék
a kijelölt hulladéktárolóban nem
helyezhető el, azt a tevékenységet
végző vállalkozó köteles elszállítani.
(4) A temetői illemhelyet a
temetőlátogatók és a temetőben
vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.
(5) A temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral közlekedni
tilos. Ez alól kivételt képeznek a
mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, valamint
az engedélyezett munkálatokat
végző vállalkozók és temetkezési
szolgáltatók.
(6) Az egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek
a temető Tulajdonosának egyedi,

1. melléklet az 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Az egyes temetési helyekért fizetendő térítési díjak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tárgy
Sírhely megváltási díja 14 éves korig rendelkező elhunyt és hozzátartozó
esetében
Egyes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása
Kettes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása
Kettőnél több elhunyt befogadására alkalmas mélyített sírhely megváltása
és újraváltása a kettes sírhely díjára számított plusz díjtétel elhunytanként
Sírbolthely megváltási és újraváltási díja 4 személyes sírbolthely esetén
(2,9 x 3,1 x 2,2 m)
Sírbolthely megváltási és újraváltási díja 6 személyes sírbolthely esetén
Egy urna behelyezésére szolgáló urnafülke 30x30 cm megváltása
és újraváltása 10 évre
Urnafülke örökös megváltása 30x30 cm
Kettes urnasírhelyek megváltása és újraváltása síremlék nélkül

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

0 Ft
16 250 Ft
32 500 Ft
12 000 Ft
70 000 Ft
90 000 Ft
15 000 Ft
60 000 Ft
16 250 Ft

2. melléklet az 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő térítési díjak

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

A temetőben – temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen
munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díja
Vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének a díja (megkezdett nap)
Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja (megkezdett nap)
Vállalkozásban végzett sírgondozás, más kertészeti munkák alkalmankénti díja
Temetőbe való behajtás díja
Behajtás napi díja vállalkozás és temetkezési szolgáltató részére
Behajtás havi díja vállalkozás és temetkezési szolgáltató részére
Behajtás éves díja vállalkozás és temetkezési szolgáltató részére
Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók által fizetendő díjak
Halott hűtési díj 48 órára halottanként
Halott hűtési díj 48 órát meghaladóan minden megkezdett nap tekintetében
elhunytanként
Ravatalozó épületének és a ravatalozó előtti fedett terasz alkalmankénti
használati díja

6 410 Ft
1 460 Ft
480 Ft
236 Ft
2500 Ft
12000 Ft

2 760 Ft
820 Ft
10 000 Ft

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

írásos engedélye alapján közlekedhetnek gépjárművel a temető
területén.
(7) A temetőbe építőanyagot
beszállítani és ott építési, bontási
munkákat elvégezni a Tulajdonos
hozzájárulásával lehet, melyet az
érintett 48 órával a tevékenység
megkezdése előtt köteles bejelenteni.
5. § (1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozására, annak
gyomtalanítására, valamint köteles
gondoskodni arról, hogy a sírhely
vagy a sírbolt a temető biztonságos használatát ne veszélyeztesse.
(2) A temetési helyekre egynyári, vagy évelő, lágyszárú dísznövények ültethetők. Fás szárú
növény ültetése esetén annak
kifejlett magassága nem érheti
el az 1,50 méter magasságot és a
szomszédos temetkezési helyek
megközelítését, gondozását nem
akadályozhatja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységek csak a 7. §
(1) bekezdésében meghatározott
sírhelyméreteken belül végezhetőek.
6. § (1) A temető nyitva tartási
ideje: 07.00 órától 20.00 óráig.
(2) A temető az (1) bekezdés
szerinti nyitva tartási idő alatt látogatható, annak leteltekor a temetőből külön felszólítás nélkül
távozni kell.
(3) A temetőben a hely szellemének, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magatartást kell
tanúsítani.

7. § (1) A temetőben lévő
sírhelyek méretezése:
a) egyes sír: 2,10 m hosszú,
1,00 méter széles,
b) kettes sír: 2,10 m hosszú,
2,00 méter széles,
c) sírbolt (kripta): 2,30 m hos�szú, 2,30 méter széles,
d) urnasírhely: 1,00 m hosszú,
0,80 méter széles,
e) urnafülke belső mérete: 0,30
méter x 0,30 méter.
(2) A sírhelyek mélysége - a
rátemetési lehetőségtől, illetve a
talajadottságoktól függően 1,80
métertől 2,50 méterig terjedhet,
az urnás sírhely mélysége 1,00
méter.
(3) A temetési helyek egymástól való távolsága legalább
0,60 méter.
(4) A sírjel, síremlék az (1)
bekezdés szerinti sírhelymérettől
nagyobb nem lehet, magassága a 2
métert nem haladhatja meg.
(5) A temetkezési hely feletti
rendelkezési jog időtartama:
a) koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
b) sírbolt (kripta): 60 év
c) urnasírhely: 10 év
d) urnafülke: 10 év
e) koporsós temetés újraváltása: legalább 10 év maximum 25 év
f ) sírbolt újraváltása: legalább
30 év maximum 60 év
g) urnasírhely és urnafülke újraváltása: 10 év.
(6) Az egyes temetési helyekért
fizetendő térítési díjak mértékét a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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A temetési helyek újraváltása esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1.) Korm. rendelet 18. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint
időarányosan számított megváltási
díjat kell alkalmazni.
8. § (1) A szociális temetés
céljára koporsós temetések esetére kijelölt parcella a nagy körforgótól Dunaföldvár irányába eső
területrész SZ betűjelzéssel, az
urnás temetések esetére kijelölt
temetkezési hely ugyanezen területrészen folytatólagosan SZU
betűjelzéssel.
(2) Az SZ és SZU betűjelzésű
parcellákban a temetkezési helyek kialakítása a fasor mellett a
déli saroktól a körforgó irányába haladva a temetések időrendi
sorrendje szerint történhet. A
temetési helyek egymástól való
távolsága 0,60 méter, a sorok közötti távolság 1,00 méter lehet. A
kialakítás során sík felületet kell
kialakítani, hantot emelni nem
lehet.
(3) Az SZ és SZU betűjelzésű
parcellákban az állam által biztosított sírjelen kívül más síremlék
nem helyezhető el.
9. § A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő
temető-fenntartási
hozzájárulási díj, a vállalkozások
és temetkezési szolgáltatók által
fizetendő behajtási díj és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő
térítési díjak mértékét a rendelet
2. melléklete tartalmazza.
10. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2014.
március 01. napján lép hatályba.
(2) A 8. § 2015. január 01. napján lép hatályba.
11. § Hatályát veszti Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló
6/2001. (III.28.) önkormányzati
rendelete.
Mezőfalva, 2014. 01.29.
Márok Csaba
polgármester
Borbély Anikó
jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014.
01. 30.

Költségvetés

A képviselőtestület ülésezett
február ötödikén is, amikor az
egyetlen és legfontosabb téma
Mezőfalva 2014. évi költségvetésének elfogadása volt. A törvénymódosítás miatt ugyanis
már nem a beterjesztés dátuma
a lényeges, hanem az elfogadás,
amelyet február ötödikében határoz meg a jogszabály.
A költségvetés főösszege
518 millió 404 ezer forint,
amely komoly szám. A feladatfinanszírozással a lehetőségek jelentősen szűkültek. A
polgármesteri hivatal dolgozói
létszámát kicsit emelték, mert
gondjaink voltak, ezt idén már
figyelembe vették. A téli közfoglalkoztatás áprilisban jár le,
májustól lehet ismét behívni
dolgozókat. Sajnos az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a településen, ami nem
túl örömteli dolog. Megszüntettük a Daruszentmiklóssal és
Hantossal közös intézményi
társulásunkat.
Az iskola átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz. A működtetésével kapcsolatban elmondhatjuk,
hogy jelentős anyagi terhet jelent ez az önkormányzatnak, de
megpróbálják kigazdálkodni,
mert nagyon fontosak a mezőfalvi gyerekek.
Az egészségügyben egy teljesen új körzet alakult a dolgozói állományt tekintve tavaly.
Átszervezésre került az ápolónői személyzet is, négyből három álláshelyet tartottunk meg,
így egy ápoló fél-fél állásban
dolgozik mindkét körzetben.
Az orvosok visszajelzése alapján az új rendszer jól működik.
A gyermeklétszám sajnálatos csökkenése miatt még
nem dőlt el, hogy az óvodában
öt vagy hat csoporttal tudjuk
folytatni a munkát. Ezt még
meg kell vizsgálni, és az óvodavezetővel közösen meghatározni a vállalásokat, mert az
intézményi ellátásnak komoly
költségvonzata van.
A családsegítő és gyermekjóléti intézménynél a vezetői
állásra kiírtuk a pályázatot,

várjuk a jelentkezőket, továbbá
még egy családgondozói állást
is meghirdetünk.
Az intézményekhez hozzá
tartozik a konyha, amelyről el
kell mondani, hogy egyre nagyobb mennyiségben főz, ami
nagyon jó dolog. Az iskolai
konyha esetleges bővítésének
lehetősége is felmerült. Egyelőre a tervekig jutunk el, aztán
majd meglátjuk.
A könyvtárban és a művelődési házban nagyon sok
program került megvalósításra. Az IKSZT-s pályázatnak
köszönhetően olyan képzések
indulhattak el, amelyek hasznosak az emberek számára.
Megtöltöttük élettel a művelődési házat, így elmondható,
a felújításnak volt értelme. Jó
a fogadtatás a civil szervezetek
részéről is, hiszen a KKMHban tartják a nagyobb rendezvényeiket.
Idén is szeretnénk folytatni
a Bursa Hungarica pályázaton
való részvételt, úgy, ahogyan
tettük eddig is.
Az idei év komoly beruházása lesz a napelemes pályázat,
amely a művelődési ház udvarán fog megvalósulni. Bízunk
benne, hogy ezzel is komoly
költségcsökkentést tudunk
elérni. Az eddigiekről ugyanis csak jót tudunk mondani:
a biokazánok minden tekintetben beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket. A téli szezonban jelentősen visszavettük az alapdíját a polgármesteri hivatal, az óvodakonyha
és az óvoda kazánjának, ami
400 ezer forintos havi díjat
jelentett korábban, és még
nem kellett ráfizetnünk. A
dolog másik oldalát nézve is
haszon, hogy a nedves ágakat
nem tüzelik el az emberek, hanem behozzák a művelődési
ház udvarába, ahol felaprítottuk és eltüzeltük a kazánban,
így sokkal kevesebb volt a füst
a faluban.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Döntések
A képviselőtestület január 29-én
ülésezett. A képviselők felülvizsgálták a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást,
megalkották a temetői rendeletet,
illetve SZMSZ-t módosítottak.
A temetőrendeletről el kell
mondani, hogy a katolikus egyházzal nagyon jó munkakapcsolat
alapján kötött megállapodásról és
rendeletről beszélünk. Az új törvény előírásaihoz igazodva kellett
a rendeletet megalkotni. A temetőben szolgáltatást végző vállalkozókkal a polgármester egyeztet
napokon belül.
Folytatódott a csatorna üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki
átvételi eljárás. A tényleges, helyreállításokat is magában foglaló
átvétel majd csak júniusban fog
megtörténni. A mostani eljárásra
azért van szükség, hogy kiderüljön,
alkalmas-e a rendszer arra, hogy
márciustól üzemeltetés alá vonjuk.
Három nagyon fontos feltétele van
annak, hogy az ingatlantulajdonos
rákössön a hálózatra – 1: az önkormányzat értesíti a lakót arról, hogy
a háza ráköthető a rendszerre. 2: a
lakó teljesítse a VKT felé a fizetési
kötelezettségét. 3: az üzemeltető
kiad egy adatlapot, amit a lakónak
ki kell töltenie és ráírni az aktualizált vízóraállást, mert ez lesz az
elszámolás alapja.

Civil fórum

Nagy örömünkre szolgált, hogy
a legutóbbi civil megbeszélésre
már érdeklődők is eljöttek. Konstruktív volt a megbeszélés, az idei
programok egyeztetése.

Felújítás
A régi tanácsház felújítását
szeretnénk folytatni idén a régi
buszmegálló mögötti épületrés�szel. Aki bármivel segíteni tud,
pénzzel, tetőléccel, használt cseréppel, munkával, szóljon, mert
mindenre szükség van. Először a
tetőt szeretnénk rendbetenni, hogy
ne ázzon be, és csak utána az alját.
Kérjük, segítsenek, ahogyan
tették előzőleg is. Mert az önkormányzat nem tudja saját forrásból
felvállalni ezt a feladatot.
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Mezőfalva 2014. évi költségvetése
Nagyközségünk képivselőtestülete az új törvényi határidőt
betartva február 5-ig elfogadta
Mezőfalva 2014. évi költségvetési rendeletét.
Az előző oldalon már szó
volt a költségvetéssel kapcsolatban számos kérdésről. Érdemes visszalapozni.
Nem esett még szó arról,
hogy a költségvetés elfogadásakor a képviselőtestület
támogatta a Kinizsi udvar
közvilágításának kiépítését.
Rengetegen használják azt az
udvart, ami egyébként az ott
lakók tulajdona.

A közbiztonság javítása
érdekében folytatják a térfigyelő kamerarendszer kiépítését. A második ütem
részeként a Magyar Közút
szakembereivel egyeztettük
a villanyoszlopok helyszínét.
A beruházásra a polgárőrség
pályázaton támogatást nyert,
így az idén a kamerarendszer
bővítése megvalósul. Bízunk
benne, hogy ezáltal a közbiztonság is tovább javul a
településen.
A közbiztonsághoz is kapcsolhatnánk a járdaépítési
programot, ami nemcsak kényelmi és esztétikai célokat

szolgál. Szeretném felhívni
minden lakó figyelmét: az
ingatlana előtti járdaszakasz
rendbetétele a lakó dolga.
Sajnos mindenhova az önkormányzat nem tud eljutni,
mert ez fizikai képtelenség.
Viszont, ha kicsit odafigyel a
lakó az ingatlana előtti járdára,
akkor sokkal kulturáltabb lesz
a gyalogos közlekedés.
Felhívom a lakók figyelmét
arra, hogy hibát követ el, ha
az ingatlana előtt sövényt tart,
vagy a járdáról a füvet nem takarítja le. Mert a gyalogút járhatóságát biztosítani kell! Az
újság hasábjain most felhívjuk

a figyelmét erre a problémára.
Elsőként mindenki nézzen
körül a saját háza táján, mit
tehetne. Az önkormányzat
akkor tud majd segíteni, ha
be tud hívni olyan közfoglalkoztatottakat, akik értenek a
járdaépítéshez.
Fontos, hogy a mezőfalvi
gyalogosok a járdákon közlekedjenek, mert sajnos elütöttek
már úttesten sétálókat. A rendőröknek felhívom a figyelmét:
minden gyalogost tereljenek
be a járdára a közlekedési balesetek elkerülése végett!
Márok Csaba
polgármester

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE
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1. Polgármesteri Hivatal
2. Önkormányzat
3. Tündérkert Óvoda
4.

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény

5. MINDÖSSZESEN:

ELŐIRÁNYZAT
Bevételi
c
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49 485

82 199

32 714

518 404

518 404
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Hirdetmény a Helyi Választási Irodáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint az országgyűlési képviselők és
az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamin t a választási eredmény országosan összesített
adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI.15.) KIM
rendelet 9. § (2) bekezdésének cb) pontja alapján a helyi választási irodáról, helyiségének címéről, telefonszámáról, e-mail
címéről és fax számáról az alábbi hirdetményt teszem közé:
Választási Iroda:
Mezőfalva Nagyközség Helyi Választási Iroda
Címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Telefonszáma: (25) 509-876
Fax: (25) 506-820
E-mail címe: titkarsag.mph@invitel.hu

Vezetője:

Borbély Anikó jegyző
Vezető-helyettese:
Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:
Bodás Gabriella igazgatási előadó
Személyesen:
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 1. sz. iroda
hétfő-kedd- csütörtök: 8.00 - 16.00 óra
szerda: 8.00 - 17.00
péntek: 8.00 - 16.00
Mezőfalva, 2014. február 03.
Borbély Anikó
Helyi Választási Iroda Vezető
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Gyerekekért báloztak a szülők

Bálint-nap (Valentin, vagy
Valentinus) a szerelmesek napja. A keresztények február 14éhez kötődő ünnepén bálok
sokaságát tartják világszerte,
így Mezőfalván is. A Petőfi
Sándor Általános Iskola Szülő Munkaközössége által szervezett rendezvénynek a szórakozás mellett a jótékonyság is
célja volt.
Szombaton ismét megtelt
az iskola tornaterme szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal.
Akik eljöttek mind arra voltak
kíváncsiak, milyen ügyesen
szerepelnek az iskola diákjai?
Az intézmény tanulói több
eseményen bizonyíthatják a
művészeti oktatásban megszerzett tudásukat, azonban
mind közül kiemelkedik az
alapítványi bál és az SZM bál.
Ez utóbbira került sor a február 15-ei eseményen.
Szívecskékkel feldíszített
terem fogadta a 2014-es Valentin-napi bálra érkezőket
szombat este Mezőfalván. A
szülői munkaközösség szerve-

A Petőfi Sándor Általános Iskola szülői munkaközössége idén is Valentin napi bállal zárta a farsangi
időszakot. Nagyon sokan fogadták el a meghívást, és valamennyi résztvevő remekül érezte magát
a mulatságon. Sikeres és hangulatos bál volt
zésben rendezett eseményen
az iskola énekkara nyitotta a
bemutatkozások sorát. Előadásukat hangszeres szólók
követték, majd 5-7. évfolyamosok néptánc koreográfiája
zárta a főműsorszám előtt

blokkot. A nap fénypontja
a sokéves hagyományokhoz
hűen ezúttal is a végzős diákok keringője volt. Kétszer
is visszatapsolták őket! Óriási élmény szülőnek, diáknak egyaránt a frakkba, fehér
menyasszonyi ruhába öltözött
gyerekek előadása. Év közben talán soha nem látjuk

őket ilyen átszellemültnek és
komolynak.
A gyerekek produkcióját
követően reggelig tartó bálon
táncoltak a vendégek, ahol a
szórakozás mellett jótékony
adományaikkal jelentős segítséget nyújtottak az iskolai
osztálykirándulásokhoz.
Horváth László

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:
509-876
Általános iskola:
506-930
Óvoda:
506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
506-900
Könyvtár:
506-985
Rendőrség ügyelet:
510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
06/30-400-3047
Remsei Tamás (körzeti megbízott:
06/70-4171-999
Polgárőrség:
06/30-621-0934
Orvosi rendelő:
dr. Bartos Krisztina:
506-837
dr. Tassy Péter:
506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
506-889
Védőnő:
506-888
Gyógyszertár:
506-810
E.R.Ö.V. Egyesült Regionális
Önkormányzati Víziközmű Zrt.
74/529-260
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A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzatának közigazgatási területén 2014. január
1. napjától a kéményseprőipari közszolgáltatás feladatát a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata látja el a
Fejér Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
(8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. Cg.: 07-10-001055)
mint közszolgáltató útján a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint.

A közszolgáltató kötelezettségeit, az Ingatlan Tulajdonosának kötelezettségeit,
valamint a közszolgáltatásra
vonatkozó díjakat Székesfehérvár Megyei jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének 31/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A vonatkozó rendelet megtekinthető www.mezofalva.hu
önkormányzati honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal
épületében lévő hirdetőtáblán,
valamint az alábbiakban is
közzétesszük.
Borbély Anikó
jegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
31/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
(40/2013.(IX.27.) és a 60/2013.
(2013.XII.13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A kéményseprő-ipari
közszolgáltatás (továbbiakban: Közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC.
törvényben meghatározott feladatok
ellátását foglalja magában.
(2)1 A rendelet területi hatálya
Dunaújváros Megyei Jogú Város és
Daruszentmiklós Község közigazgatási területének kivételével Fejér megye
közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet a szervezett kötelező Közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra és a Közszolgáltatás tárgyát képező
égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlant (továbbiakban: Ingatlan)
ténylegesen használó személyre, ennek
hiányában a tulajdonosra (továbbiakban együttesen: Tulajdonos) terjed ki.
Általános rendelkezések
2.§ A Közszolgáltató és az ingatlan
Tulajdonosa között a Közszolgáltatás
tárgyában szerződéses jogviszonyt a
Közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.
A Közszolgáltató
3.§ (1) A Közszolgáltatás ellátására Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött a Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertalja u.
11., Cg.: 07-10-001055) (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltatást Fejér Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 8000 Szé-

Díjtáblázat 1
1. Az égéstermék-elvezetők jele
Karakter
Jelentése
1.

2.

3.

4.

E Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő
hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő
hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat
keresztmetszetig.
N Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes
névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető
4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.
G Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.
N Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási
helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből
veszi az égéshez szükséges levegőt.

T

Tartalék égéstermék-elvezető.
H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló
égéstermék-elvezető.

G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló
égéstermék-elvezető.

kesfehérvár, Kertalja u. 11., Cg.: 07-10001055) mint Közszolgáltató köteles
ellátni a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott feltételek szerint.
(2) A Közszolgáltatónak e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt szakmai, személyi és
tárgyi feltételeknek folyamatosan meg
kell felelnie.
1 Módosította a 60/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet, hatályos
2014. január 1. napjától
A Közszolgáltató kötelezettségei
4.§ (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a jogsza-

bály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.
(2) A Közszolgáltató tevékenységének ellátása során az egyéb jogszabályban meghatározottakon túl
rendelkeznie kell
a) a közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges ügyfélszolgálati feladatokat
ellátó személyzettel és
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges nyilvántartási rendszerrel.
(3) A Közszolgáltató köteles Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére minden félévet
követő hónap 15. napjáig a hozzá elő-

2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek
munkaráfordítása természetes személy lakástulajdonosok, ill. társasházak, lakásszövetkezetek
esetében, a rezsicsökkentést követően;

Égéstermékelvezetők jele
ENHS 1
ENHS (K) 1
ENHG
ENHG (K)
KNHS 1
KNHG
NNHS 1
NNHG
ENTS 1
ENTG
KNTS 1
KNTG
NNTS 1
NNTG
EZHS 1
EZHG
KZHS 1
KZHG
NZHS 1
NZHG
EZTS 1
EZTG
KZTS 1
KZTG
NZTS 1
NZTG
GNHS* 1
GNHG*
GZHS* 1
GZHG*
GZTS* 1
GZTG*
ET
KT
NT
GT*

Tevékenységek
Ellenőrzés,
szükség szerinti
Műszaki
tisztítás,
felülvizsgálat
összekötő elem
nélkül
0,37 /db
0,37 /db
0,80 /db
0,30 /db
0,3 /db
0,20 /fm
0,28 /fm
0,14 /fm
0,30 /fm
0,28 /fm
0,21 /fm
0,42 /db
0,80 /db
0,34 /db
0,24 /fm
0,28 /fm
0,17 /fm
0,32 /fm
0,28 /fm
0,22 /fm
0,37 /db
0,80 /db
0,30 /db
0,20 /fm
0,28 /fm
0,14 /fm
0,30 /fm
0,28 /fm
0,21 /fm
0,42 /db
0,80/db
0,34 /db
0,24 /fm
0,28 /fm
0,17 /fm
0,32 /fm
0,28 /fm
0,22 /fm
0,25 /szint
0,36 /szint
0,2 /szint
0,25 /szint
0,36 /szint
0,2 /szint
0,30 /szint
0,44 /szint
0,25 /szint
0,20 /db
0,40 /db
0,10 /fm
0,14 /fm
0,15 /fm
0,14 /fm
0,10 /szint
0,16 /szint

Nettó 2 000 Ft/munkaráfordítás
A kötelező
tevékenység
munkaráfordítása
0,47
0,47
0,5
0,5
0,235
0,21
0,335
0,28
0,52
0,54
0,275
0,24
0,355
0,29
0,47
0,5
0,235
0,21
0,335
0,28
0,52
0,54
0,275
0,24
0,355
0,29
0,295
0,29
0,295
0,29
0,355
0,36
0,3
0,135
0,185
0,14

Nettó ár (Ft)/
alkalom
630
923
1000
1000
371
420
385
560
1040
1080
550
480
710
580
940
1000
470
420
670
560
1040
1080
550
480
710
580
590
580
590
580
710
720
600
270
370
280

5. oldal, összesen: 5
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5. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása
Nettó 14 000Ft/munkaráfordítás

3. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek
munkaráfordítása közületeknél;

Égéstermékelvezetők jele
ENHS 1
ENHG
KNHS 1
KNHG
NNHS 1
NNHG
ENTS 1
ENTG
KNTS 1
KNTG
NNTS 1
NNTG
EZHS 1
EZHG
KZHS 1
KZHG
NZHS 1
NZHG
EZTS 1
EZTG
KZTS 1
KZTG
NZTS 1
NZTG
GNHS* 1
GNHG*
GZHS* 1
GZHG*
GZTS* 1
GZTG*
ET
KT
NT
GT*

Tevékenységek
Ellenőrzés,
szükség szerinti
Műszaki
tisztítás,
felülvizsgálat
összekötő elem
nélkül
0,37 /db
0,80 /db
0,30 /db
0,20 /fm
0,28 /fm
0,14 /fm
0,30 /fm
0,28 /fm
0,21 /fm
0,42 /db
0,80 /db
0,34 /db
0,24 /fm
0,28 /fm
0,17 /fm
0,32 /fm
0,28 /fm
0,22 /fm
0,37 /db
0,80 /db
0,30 /db
0,20 /fm
0,28 /fm
0,14 /fm
0,30 /fm
0,28 /fm
0,21 /fm
0,42 /db
0,80/db
0,34 /db
0,24 /fm
0,28 /fm
0,17 /fm
0,32 /fm
0,28 /fm
0,22 /fm
0,25 /szint
0,36 /szint
0,2 /szint
0,25 /szint
0,36 /szint
0,2 /szint
0,30 /szint
0,44 /szint
0,25 /szint
0,20 /db
0,40 /db
0,10 /fm
0,14 /fm
0,15 /fm
0,14 /fm
0,10 /szint
0,16 /szint

Nettó 4 000 Ft/munkaráfordítás
A kötelező
tevékenység
munkaráfordítása
0,47
0,5
0,235
0,21
0,335
0,28
0,52
0,54
0,275
0,24
0,355
0,29
0,47
0,5
0,235
0,21
0,335
0,28
0,52
0,54
0,275
0,24
0,355
0,29
0,295
0,29
0,295
0,29
0,355
0,36
0,3
0,135
0,185
0,14

Nettó ár (Ft)/
alkalom
1880
2000
940
840
1340
1120
2080
2160
1100
960
1420
1160
1880
2000
940
840
1340
1120
2080
2160
1100
960
1420
1160
1180
1160
1180
1160
1420
1440
1200
540
740
560

*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell
tekinteni.
1

A szilárd tüzelésű kémények gyakorisága évente 2 alkalommal

4. A törvény 6. § (2) bekezdésben meghatározott műszaki vizsgálatok
munkaráfordítása
5. oldal,
összesen: 5
4 000 Ft/ munkaráfordítás; Nettó ár (Ft)/alkalom
ENH
ENT
ET

EZH
EZT

GNH
GZH
GZT
GT

KNH
KNT
KT
NNH
NNT
NT

KZH
KZT
NZH
NZT

4.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
0,84 /db

1,16 /db

0,40 /szint

2,60 /db

3,40 /db

3360

4640

1600

10400

13600

4.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők
üzembe helyezés előtti vizsgálata
1,34 /db

2,00 /db

0,70 /szint

4,00 /db

5,00 /db

4928

8000

2800

16000

20000

4.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezés estén az üzembe
helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata
0,84 /db

1,16 /db

0,40 /szint

2,60 /db

3,40 /db

3360

4640

1600

10400

13600

4.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését,
illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
0,68 /db

0,92 /db

0,30 /szint

2,10 /db

2,72 /db

2720

3680

1200

8400

10880

4.5 A 4.1 – 4.4 Tevékenységeket további kiszállási díj terheli.
1,00
4000

ző félévben – írásban, elektronikusan,
telefonon vagy szóban – beérkezett
panaszokról összefoglaló dokumentumot küldeni.
5.§ (1)2 A Közszolgáltató a sormunkák (továbbiakban: Sormunka)
ütemezésére a tárgyévet megelőző év
december 31-ig éves közszolgáltatási ütemtervet készít havi bontásban,
melyet honlapján és ügyfélszolgálati

irodájában közzétesz, és írásbeli tájékoztatást küld Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére hivatalos közzététel céljából.
(2) A Közszolgáltató a Sormunkák
végzésének várható időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését
legalább 8 nappal megelőzően – köteles az Ingatlan Tulajdonosát írásban
értesíteni.

5. oldal, összesen: 5

Tevékenység

Munkaráfordítás

Nettó ár
(Ft)/alkalom

5.1

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén

1,00

14000

5.2

Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén

2,00

28000

5.3

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén
épületenként

3,00

42000

5.4

Épület központi kéménnyel 60-140 kW

2,00

28000

5.5

Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett

2,50

35000

5.6

Helyszíni szaktanácsadás

1,00 / db

14000

5.7

A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli

(4) Az értesítés akkor megfelelő,
ha a munka megkezdését legalább 8
nappal megelőzően kerül a Tulajdonos
tájékoztatásra, és azon naptári nap, négy
órás időtartam pontossággal kerül meghatározásra a munkavégzés időpontja.
(5) Amennyiben az ingatlan Tulajdonosának az értesítésben jelzett
időpont nem megfelelő, akkor az első
időpontot megelőző 8 napon belül ezt
írásban vagy telefonon köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak az értesítésen
megadott elérhetőségen.
(6)2 Amennyiben a Sormunka
elvégzése az első értesítésben közölt
időpontban meghiúsul a Közszolgáltató és az Ingatlan Tulajdonosa
egyeztetést folytat, az első időponttól
számított 30 napon belül eső második időpont megállapítása érdekében.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet
eredményre, akkor a Közszolgáltató –
az első időponttól számított 15 napon
belül – az első időponttól számított
30 napon belül eső második időpontot
jelöl meg, és erről írásban tájékoztatja
az Ingatlan Tulajdonosát.
(7)2 A Közszolgáltató a Sormunka
elvégzése érdekében a második időpont megjelölésével egyidejűleg az
Ingatlan Tulajdonosát írásban tájékozatja a közszolgáltatás – a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított – 30
napon belüli igénybevételének kötelezettségéről és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének
Közszolgáltatói kötelezettségéről.
(8)2 A Sormunka elvégzése érdekében a harmadik időpontot a Közszolgáltató és az Ingatlan Tulajdonosa
külön egyeztetést követően együttesen
határozza meg.
(9) Amennyiben az Ingatlan Tulajdonosa a korábbi ellenőrzéskor jelzett
szabálytalan állapotot a soron következő ellenőrzésig kéményseprő-ipari
nyilatkozattal igazolt módon nem
szüntette meg, számára a Közszolgáltató 30 napos határidőt határoz meg a
szabálytalan állapot megszüntetésére.
2 Módosította a 60/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet, hatályos
2013.december 16. napjától
(10) A Közszolgáltató a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóságokat és szükség esetén a gázelosztói
engedélyest
a) az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén azonnal,
b) a szabálytalan állapot megszüntetésére irányuló felhívás eredménytelensége, valamint a meghiúsult ellen-

őrzések tekintetében legalább havonta
írásban tájékoztatja.
Az Ingatlan Tulajdonosának kötelezettségei
6.§ (1) Az Ingatlan Tulajdonosa
köteles a Közszolgáltatási tevékenység ellátásából fakadó munkálatok elvégzését tűrni és az ehhez szükséges
feltételeket biztosítani.
(2) Az Ingatlan Tulajdonosa - a
hatályos jogszabályokban megjelölt
esetekben - köteles az égéstermékelvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatot a Közszolgáltatótól
megrendelni.
(3) A Közszolgáltatás elvégzését az
Ingatlan Tulajdonosa a tanúsítványon
aláírásával köteles igazolni.
(4) Az égéstermék-elvezető rendeltetésszerű, biztonságos használatával összefüggő javítási, hibaelhárítási
tevékenységet minden, az égéstermékelvezető nyomvonalán érintett Ingatlan Tulajdonosa tűrni köteles.
A Közszolgáltatás díja
6.§ (1) A Közszolgáltatás keretében végzett tevékenységét az Ingatlan
5. oldal, összesen: 5
Tulajdonosa díjat köteles fizetni. A
Közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A Közszolgáltatás díját az
Ingatlan Tulajdonosa egy összegben,
utólag, a Közszolgáltató által kiállított
számla alapján köteles megfizetni.
(3) A Közszolgáltató minden év
október 30. napjáig a következő évre
vonatkozóan kezdeményezheti a díj
felülvizsgálatát.
(4) A mindenkor érvényes díjról, a
díjért végzendő tevékenységek feltüntetésével a Közszolgáltatónak díjjegyzéket kell készítenie a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló Kormányrendeletben meghatározottak alapján.
Záró rendelkezések
7.§ (1) E rendelet 2013. július 1.
napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 20/2003.
(XII.1.) rendelet.
8.§ (1) E rendelet a belső piaci
szolgáltatásról szóló Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és
azzal összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Dr. Cser-Palkovics András sk.
polgármester
Dr. Bóka Viktor sk.
jegyző
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Tündérkert Óvoda
Szülői
értekezletek
A karácsonyi ünnepkör
sok-sok programja után a
január csendesen telt. Minden csoportban megtartották
a félévi szülői értekezletet,
melynek témája az elmúlt
időszak értékelése és a soron következő programok,
teendők megbeszélése volt.
A középső és nagycsoportos gyerekek szülei egy
közös értekezleten vettek
részt, melyen az iskolaérettséggel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta őket
Olmann Judit, Horváth
Lászlóné és Vámosiné Hevér
Bernadett.

Felmérés
Az iskolába készülő nagycsoportos óvodások képességszint mérésen vettek részt,
melyet az iskolai szakszolgálat munkatársai végeztek el. A
kiértékelt eredmények segítik
a tanító néniket a tanévkezdésben. A vizsgálatokon a
szülők is részt vehettek, így
betekintést nyerhettek az elvárandó követelményekről,
a teljesítendő szintekről. A
gyermekek teljesítményéről
tájékoztatást kaptak a szülők
és az óvónők is.

Ortopédiai
vizsgálatok
Minden évben felkeresi óvodánkat egy ortopéd
lábbeliket készítő cég, akik
szakmai vizsgálat és méretvétel után készítenek cipőket a
gyerekeknek. Az idei évben is
megtörtént az igényfelmérés,
és már lezajlott a vizsgálatok
első szakasza.

ÓVODABÁL LESZ IDÉN IS!

Töltsenek velünk
egy vidám estét!

Évek óta hagyomány, hogy
óvodánk Tavaszváró Jótékonysági bált szervez, melynek bevételét óvodás gyermekeink
mindennapjainak szebbé tételére fordítjuk.
A bál jelenti egyetlen bevételi forrásunkat, ezért köszönjük a felajánlásokat, az érdeklődést, részvételt és továbbra
is szeretettel várunk minden
érdeklődőt a következő rendezvényünkre is.

A szülők, dolgozók mellett a gyerekek is aktív résztvevői ennek a programnak,
hiszen gyermektáncosaink, a
nagyok és a középsősök itt
mutatják meg először, milyen tehetségesek és ügyesek
a táncban is.
Töltsenek velünk egy vidám
estét az óvodás gyerekekért!
„Együtt, közösen gyermekeink szebb mindennapjaiért.”

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit
a Tavaszváró Jótékonysági

Óvodabálunkra,
2014. március 8-án
19 órai kezdettel
az iskola tornatermében!
Érdeklődni az óvodában
és a Szülői Munkaközösségnél lehet.

Papírgyűjtés
Óvodánk 2014. február 24-től március 7-ig
reggel 7 órától délután
16 óráig papírgyűjtést
szervez.

Kérünk mindenkit, hogy az
összegyűjtött papírokat, újságokat, könyveket, kartonokat
összekötve hozza be óvodánkba ezeken a napokon. A közös
gyűjtésből befolyt összeget az
óvodás gyermekekre szeretnénk fordítani.
Számítunk együttműködésükre és segítségükre!

Madáretetés
„Röpülj ide cinege,
Jobb idő van idebe.
Nem csíp a tél hidege,
Gyere, gyere cinege!”
(Barati Roxália)
Madárbarát óvoda vagyunk,
ezért kiemelt figyelmet és törődést szentelünk az óvodakert
madarainak. Alig vártuk, hogy
téliesre forduljon az idő, és elkezdhessük feltölteni a madáretetőket madaraink nagy-nagy
örömére.

Köszönet
A Katica csoport köszöni
Krisztin Olivér családjának
a fonott kosarakat, játékokat,
díszeket, amellyel csoportjukat
meglepték, és szebbé varázsolták.
Az oldalt összeállította:
a Csiga-biga csoport
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

IPR kirándulások

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények
a 2013/2014-es tanév első
félévére ismét pályázhattak
esélyegyenlőséget
szolgáló
támogatásra. Iskolánk az idén
ötödik éve pályázott sikerrel.
A pénzből szekrényeket, tanulói asztalokat vásároltunk,
valamint két kirándulást szerveztünk tanulóinknak, melyen
teljesen ingyenesen vehettek
részt. A december közepén
elnyert támogatási összeg elköltésére január 31-ig nyílt
lehetőség, így sajnos mindkét

kirándulást januárban kellett
megvalósítanunk.
Először 17-én a Fővárosi
Nagycirkusz "Fesztivál csillagai" című előadását tekintettük
meg 50 gyerekkel. Másodszor
24-én a Campona üzletközpontot tűztük ki célul, ahol a
Csodák palotája, a Tropicarium és a Cinema City 3D-s
"Jégvarázs" című filmje nyújtott maradandó élményt.
Reméljük a tanév második
félévére is kiírják a pályázatot,
lehetőséget teremtve ezzel újabb
szociális hátrányokat enyhítő
programok megvalósítására.

Maskarások ünnepe

Műveltségi vetélkedő
1989 óta ünnepeljük hazánkban a Magyar kultúra
napját január 22-én. Nevezetes
ez a dátum arról, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban e napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.
Iskolánkban több éves hagyomány már, hogy az alsó
tagozatos diákok - ebben a
tanévben a 7. osztályosokkal
kiegészülve - elszavalják a
Himnuszt.
Ehhez a naphoz kapcsolódóan rendezzük meg 3-4.
osztályos diákoknak a területi Műveltségi csapatversenyt.
Ezen a megmérettetésen a tanulóknak irodalmi tudásukról
kell számot adniuk.
Örömünkre szolgál, hogy
iskolánkba évről évre egyre
több csapat látogat el e rangos
1.
2.

3.
4.

A farsangot osztálykeretben ünnepelték diákjaink

HÍREI

5.
6.
7.
8.
9.

Kincskeresők
Írók
Garbacz Bendegúz 4. a
Temesvári Donát 4. b
Varga Vivien 4. b
Író triók
Költőtörpök
Horváth Zita 3. b
Miklós Mátyás 3. a
Szatmári-Nagy Eszter 3. a
Versszeretők
Verselők
Bóbiták
Jácintok
Besnyői Batárok

versenyre. Nem volt ez másképp az idei tanévben sem.
A jó hangulatú versenyen a
következő eredmények születtek (táblázat).
Gratulálunk a felkészítő tanítóknak és a versenyen indult
tanulóknak.
Köszönetünket fejezzük ki a
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítványnak és iskolánk szülői munkaközösségének a díjak
és a vendéglátás támogatásáért. Szeretnénk megköszönni
továbbá iskolánk vezetésének,
hogy megteremtették a lehetőséget versenyünk megszervezésére, és az alsós munkaközösségnek a lebonyolításban
nyújtott segítségét!
Balláné Spitz
Mariann

Dunaújváros, Móricz Ált. Isk.
Mezőfalvi Petőfi Ált. Isk.
Felkészítő tanítók:
Balláné Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika
Dunaújváros, Móricz Ált. Isk.
Mezőfalvi Petőfi Ált. Isk.
Felkészítő tanítók:
Sivák Zita
Ványi Gáborné
Baracs
Baracs
Dunaújváros, Dózsa Ált. Isk.
Adony
Besnyő
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K

iss
álmán

Művelődési Ház
AZ OLTALOM
ALAPÍTVÁNY KAKAMARA-KIÁLLÍTÁMARA-KIÁLLÍTÁSA

Németh Gyula bibliai ihletésű faragásai

Csűri Krisztina makrofotói

A kiállítás megtekinthető a Kiss Kálmán Művelődési
Házban 2014. február 20 – 28. között

Ném

A

Megnyitó: 2014. február 20-án, 17 órakor
A kiállítást megnyitja:

A ki

Dr. Prancz Zoltán főiskolai tanár
közreműködik a Mezőfalvi Nőikar

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Népi mesterségek a Kiss Kálmán
Művelődési Házban
Egy nyertes pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt
kipróbálni és megtanulni a régi népi mesterségek alapjait. Az
érdeklődők eddig a kosárfonással, nemezeléssel és csuhé tárgyak
készítésével ismerkedhettek meg. Aki kedvet érez, bekapcsolódhat február 28-án a soron következő nemezelő foglalkozásba,
melynek vezetője Vidák Anna népművész lesz.
Ijjas Gizella
művelődésszervező

Kedves Lányok, Asszonyok,
Fiúk, Férfiak!
2014 legyen egy új kezdet, egy új fejezet az életünkben... Azért
hoztam létre ezt a csoportot, hogy együtt vigyük véghez céljainkat.
Legyen az az újévi fogadalmad, amit még talán el sem kezdtél,
mert egyedül nagyon nehéz... Vagy már esetleg fel is adtad... Vagy
szimplán csak FITTEBB szeretnél lenni.
Tehát 2014-ben szeerdánként 17 órától minden kedves érdeklődőt várunk a Kiss Kálmán Művelődési Házba, kortól és nemtől
függetlenül. Természetesen INGYENES lesz a klubtagság.
Az sem akadály, ha gyermekedet nem tudod kire hagyni, mert a
gyönyörű szép, jól felszerelt játszórészlegen annyira jól fogják érezni
magukat a gyerekek, hogy könyörögni kell majd nekik, hogy "induljunk már haza!"
Még egy pár szót, így bemutatkozásként: ez nem kifejezetten egy
„fogyiklub” lesz... Nem, nem ez annál sokkal jobb... Egy közösség,
ahová jó lesz tartozni.
Lesznek előadások: életmódokról, diétákról, méregtelenítésekről,
egészségről. Megismerkedünk különböző edzésekkel és mozgásformákkal, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Így mindenki
rátalálhat a neki legmegfelelőbb életmódra.
Szóval minden szerdán a művelődési házban, Mezőfalván: Fitt
Klub!
Móriczné Csapó Nóra
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Meghívó

Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt

2014. március 21-én
17 órától

a Kiss Kálmán
Művelődési Házba,
ahol Rédlné Szabó Ilona
úti beszámolóját
hallgathatjuk meg
a Magyar Zarándokútról.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MÉSZÁROS SÁNDORNÉ

búcsúztatóján részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Feth Jánosnak, feleségének
és társainak a lelkiismeretes munkájáért.
Köszönetet mondunk dr. Tassy Péternek és Szántó Marikának a lelkiismeretes munkájukért.
Gyászló
Hampergel család

Felhívás !

Kedves volt táncosok!
Az évek során megcsappant a jelmezkészletünk. Szinte minden garnitúra ruhánk hiányos. Kérek mindenkit
akinek bármilyen táncos, néptáncos, Sváb táncos és
egyéb viselet cipő, csizma , kalap van a birtokában amit
otthon őrizget, hozza be a Könyvtárba és adja le (március végéig) Ez mind érték nekünk és szeretnénk viselni a
szereplések alkalmával.
Előre is köszönjük!
Feke Judit, Csonka Emese
Molnárné Troppert Mária
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Pályázat intézményvezetői/családgondozói munkakör betöltésére
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő, és Gyermekjóléti Intézmény
intézményvezetői álláshelyére, magasabb vezetői állás betöltésére pályázatot hirdet. Az állás betöltőjének az intézmény
tevékenységének irányítása mellett családgondozói feladatokat is el kell látnia a gyermekjóléti szolgálat szakmai egységben.
A munkakör: közalkalmazotti jogviszonyban határozatlan idejű, teljes munkaidő, 5 év vezetői megbízással.
Állás betölthető: 2014. április 01.
A pályázati feltételek és egyéb részletek: kozigallas.gov.hu, mezofalva.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
Pályázat beadásának határideje: 2014. március 06.
Pályázat benyújtásának formája: írásban, postai úton Borbély Anikó 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. sz. alatti címre és elektronikusan a jegyzo@mezofalva.hu címre.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Borbély Anikó jegyzőtől, telefon: 25/506-971; 25/509-876
Borbély Anikó
jegyző

Terápia a Makk
Marcsiban!
Mezőfalván a családi napköziben megkezdte működését

a sószoba!

Szeretettel várunk mindenkit! Bejelentkezés telefonon!
Nátha, asztma és allergia ellen
Ezeréves csodaszer, ma pedig már bárki számára elérhető.
Próbáld ki te is a természetes gyógymódot!
A sóterápia szinte mindenkinek ajánlott, hiszen amellett,
hogy rendkívül kedvező hatással van a légúti megbetegedésekre,
egészséges embereknek is használ, hatására az állóképesség és
a teherbíró képesség fokozódik. A sószobában töltött idő felér
egy tengerparton eltöltött nappal. Ha dohányzol, vagy szmogos
nagyvárosban élsz, akkor a rendszeres sóterápiával enyhítheted a
tüdődet ért szennyeződés káros hatásait. A különleges eljárás a
leglátványosabb javulást az allergiától vagy asztmától szenvedő
betegeknél produkálja, de rengeteget segít a krupp, a szénanátha,
a légcsőhurut, az arcüreggyulladás, az orrmelléküreg-gyulladás,
a fülgyulladás és hangszálgyulladás, a hörghurut és egyéb gyulladásos légúti betegségek kezelésében is. Eközben te nyugodtan
pihenhetsz és relaxálhatsz, akár egy szaunában, azzal a különbséggel, hogy a sószobában szinte bármennyi időt eltölthetsz, de
körülbelül 45-50 perc az ideális. Fontos tudnod, hogy nem egyik
pillanatról a másikra ható csodaszerről van szó: a rendszeres,
kúraszerű használattal azonban komoly eredményeket érhetsz el.
Elérhetőség:
Mezőfalva Semmelweis u.9. Tel.:06-30/8240075

ÁRAMSZÜNET!

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. átfogó korszerűsítési programot hajt végre a hálózaton.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

2014. március 13-án
8:00-15:00 óra között
Mezőfalva
Ligetsor, Mátyás király u. 1-21. és 2-36., Kinizsi u., Semmelweis u., József Nádor u. 1-21. és 2-10., Bableves vendéglő,
Vodafone torony, Takarékszövetkezet, Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház, Könyvtár, Egészségház, Coop,
Zöldfa étterem, Katolikus templom, Plébánia, Általános
Iskola és a Rendőrségnél áramszünet lesz!
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét,
hogy amennyiben saját áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra
kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is szigorúan tilos!
A biztonsági előírások miatt elkerülhetetlen átmeneti
szolgáltatás kimaradás miatt megértésüket kérjük!
E.ON

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
Telefon: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2014. február 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0002

