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Önkormányzati Hírlevél
2017. július

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület a júniusi ülésen tárgyalta a volt Posta épület sorsát. A korábban meghirdetett értékesítési szándékra egy pályázó jelentkezett. A többszöri személyes egyeztetés végén a kunszentmiklósi Fang Kft. részére adja el az épületet
önkormányzatunk. Az eladás mellett szólt az épület állapota, a felújításra vonatkozó forrás hiánya, valamint az, hogy a vevő gyógyszertár üzemeltetésére kívánja
felújítani az épületet. A Képviselő-testület a korábbi értékbecsült áron értékesítette az épületet. Fontos tudni, hogy a Fang család több gyógyszertárat is üzemeltet a járásban és a családfő elmondása szerint – aki építészmérnök – az eredeti
karakterét megtartva, a mai kor igényeinek megfelelő felújítást terveznek. Az
adásvételi szerződés aláírása július hónapban várható. Ezt követően indul meg a
felújítás.
A központi szabályozás révén a hulladékgazdálkodási térkép újrarajzolódott hazánkban. Ennek szellemében eljárva, a megyei településekkel együtt Apostag alapító tagja az új, kecskeméti székhelyű Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak. Mindez a hamarosan meginduló
KEHOP-3.2.1 hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat miatt is fontos. Az
új Társulás egy fontos lépés afelé, hogy a társulásban lévő több mint 100 településen ugyanolyan minőségű hulladékgazdálkodási szolgáltatás működjön. A szolgáltatás pontos tartalmáról az őszi közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően
tájékoztatjuk a lakosságot.

Pályázatok!
Az óvoda felújítás Támogatási Szerződése aláírásra került és megkaptuk az értesítőt a közel 120 m Ft tervezett átutalásáról.
Aláírásra vár a Csapadékvíz-rendszer felújítási pályázatunk Támogatási Szerződése. A 70 m Ft-os támogatás vélhetően július hónapban szintén kiutalásra kerül
önkormányzatunk részére. A közbeszerzést a döntést követően megindítottuk, a
munkálatok terveink szerint szeptemberben megkezdődnek.

A Csapadékvíz-rendszer fejlesztési pályázattal párhuzamosan megindítottuk a Petőfi S. utca felújítására vonatkozó közbeszerzésünket is. E két közbeszerzés körülbelül egyidőben zárul, az utca felújítása a Csapadékvíz-rendszer felújításával párhuzamosan zajlik.

Nyári Napközi program terve
Kedves érdeklődő Gyermekek és Felnőttek, az idei évben is megszervezzük a már
hagyományos Nyári Napközinket, július 24- és augusztus 4. között. Amikor kirándulást szervezünk, azt mindig előtte nap a szülők levél formájában fogják megtudni. Várható kirándulásaink a dunaegyházi napközis gyerekek meglátogatása,
majd az ő visszafogadásuk, a dunaújvárosi játszótér és mozi, valamint a dunavecsei
Árpádkori falu megnézése.
A napközi ingyenes, adományokat elfogadunk!
A napirendünk a következő:
09:00-tól
10:00
12:00-tól
13:00
16:00

Gyülekező
Kézműves foglalkozások, minden nap egy új módszerrel,
technikával ismerkednek meg a gyerekek
Ebédszünet
Kirándulás a közeli településekre
(Dunaegyháza, Dunavecse, Dunaújváros)
Bizalomkör, napközi vége

További információkért: Komáromi Petra 06-70-9538-113 lehet keresni!

Néhány közérdekű információ
július 11.
július 12.
július 24.
július 25.
augusztus 8.
augusztus 15.
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Cimbora
KönyvtárMozi
Nyári napközi 1. napja
Cimbora
Cimbora
Véradás

„Apostag legjobb tanulók jutalmazása” Pályázati Felhívás
Az Apostagért Közalapítvány pályázatot hirdet Apostagi állandó lakcímre bejelentett közép-és felső oktatásban részesülő, legjobb tanulmányi átlaggal rendelkező
diákok jutalmazására.
Pályázatra jogosultak:
apostagi állandó lakcímre bejelentett közép-és felső iskolások
Feltételek a pályázónak:
1. Egy személy csak 1 pályázatot nyújthat be.
2. A pályázatként az iskolai bizonyítvány vagy index (leckekönyv) másolatát kell
becsatolnia.
Egyéb feltételek:
A pályázati felhívás az Internetről letölthető: www.apostag.hu
Pályázatok beadási határideje:
Személyes beadás esetén 2017. augusztus 12. az Apostagi Közösségi Házban.
A pályázatokat a kuratórium elnöke és tagjai bírálják el.
A pályázatok elbírálására 2017. augusztus 15-ig kerül sor,
a díjak átadása 2017. augusztus 20-án a községi ünnepen lesz.
Apostag, 2017. július 01.
Gyimesi László sk.
kuratórium elnöke

Igazgatási szünet
2017. július 24-től 2017. július 28-ig. A szünet alatt a halaszthatatlan ügyekben (pl.
haláleset anyakönyvezése esetén) telefonos elérhetőséget biztosítunk, egyébként
a hivatal zárva tart.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
06. 15. Jóri Hanna, anyja neve: Vitéz Nikoletta

Haláleset:
Husz Györgyné – Papp Judit Ágnes (1948.) volt Magyar u. 6. szám alatti lakos.
Elhunyt 2017.06.12.

Házasság:
2017. 06.24. Sági Sándor és Lőrincz Annamária

Cserkészek Apostagon
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy július 7 és 16 között több száz cserkész érkezik
Apostagra. Egész pontosan a Duna partra, a Halászház és a Disznódelelő közötti területre vernek tábort a fiatalok. A tábort meglátogatja Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, aki július 9-én vasárnap de 9 órakor celebrál szentmisét az Apostagi Községi Sporttelepen. Azon a napon a katolikus templomban nem lesz külön szentmise.

Rendőrségi Felhívás
A balesetek számának csökkentése, megelőzése valamint a szabályszegések viszszaszorítása érdekében a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. június 15. - 2017. szeptember 30. közötti időszakban fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekre kerül sor. Az intézkedő rendőrök az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése érdekében alkoholszondás, a gyorshajtók viszszaszorítása céljából pedig sebesség ellenőrzések megtartására kerül sor.

Apostag Község július havi hírlevele
6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. | Tel./fax: +36-78/528-041 | e-mail: apostag.onkorm@tanet.hu
6088 Apostag, Széchenyi u. 1. | Tel: +36-78/850-450 | e-mail: kultura@apostag.hu
További információk: Apostag.hu. Fontos híreinkről községünk
mobil híroldalán is tájékozódhat. Töltse le a helyihirlapp.com/start
oldalról vagy az itt található kódot olvassa le a telefonjával.

