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Önkormányzati hírek 

A május végi testületi ülésen vendégünk volt Dr. Darabos Zoltán a dunavecsei  Dr. Ko-

lozs Gergely Szakrendelő vezetője, aki az előző év elszámolásáról, az orvosi ügyelet 

aktualitásairól tájékoztatta a jelenlévőket. Egyebek mellett elmondta, hogy a kalkulá-

ciója alapján a jelenlegi szakmai színvonal fenntartásához az idei évben -az állami fi-

nanszírozáson felül- 5 mFt-tal kell saját költségvetésünkből hozzájárulni a működés-

hez.  

A Képviselő-testület elfogadta az MMDF Kft. 2016.évi beszámolóját. A 70%-os önkor-

mányzati tulajdonban lévő cég tényleges működése szünetel, de a céget nem szüntet-

tük meg. A szabadszállási ingatlant egy ottani cég bérli havi 15 eFt-ért, illetve az apos-

tagi épületet évente 1-2 alkalommal lehet rendezvényekre kiadni. Ezek a bevételi for-

rások nem elegendők a felmerülő költségek fedezetére, így a tulajdonosoknak kell 

helyt állni tulajdonosi hányaduk arányában. A költségek további csökkentése érdeké-

ben a korábbi ügyvezető Kele Sándor – aki egyben 30%-os tulajdonos is- lemondott és 

új ügyvezetőnek a tulajdonosok egyhangú döntéssel Frits Mártonnét választották.   

Igazgatási szünetről határozott a Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal-

ban igazgatási szünetet rendel el a 2017. évben az alábbiak szerint: 

a)  nyáron: 2017. július 24-től 2017. július 28-ig, (5 munkanap) 
b) télen: 2017. december 27-tól december 28-ig (3 munkanap)  
 és 2018. január 02. (1 munkanap) 

Mind a nyári, mind a téli igazgatási szünet alatt a halaszthatatlan ügyekben  

(pl. haláleset anyakönyvezése esetén) telefonos elérhetőséget biztosítunk, egyébként 

a hivatal zárva tart. 

Lezajlott az Ady E., Széchenyi, Damjanich utcák(Vásár tér is)  felújítására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás. A nyertes Soltút Kft-vel június hónapban megkötjük a szerződést 

és terveink szerint július-augusztus hónapban 44 mFt értékben felújításra kerülnek az 

utak.  

  



A felújításhoz kapcsolódik, hogy sikerült megállapodni a BácsVíz Zrt-vel az érintett utak 

vízbekötő vezetékeinek cseréjéről. Így az érintett utcákban a következő hetekben a 

vezetékcserék miatt időszakosan szünetelhet a szolgáltatás. Megértésüket kérjük és 

köszönjük! 

Rendőrségi hírek 

Május a biztonságos internethasználat jegyében telt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő-

kapitányságnál. Információs kiadványokban hívták fel a figyelmet az online bűncselek-

ményekre és azok megelőzésére. Mivel egyre több időt töltünk telefonunkat nyom-

kodva vagy számítógép képernyője előtt, még mielőtt elszenvedői lennék az online 

bullying vagy a groomingnak, tájékozódjunk ezekről a fenyegetésekről.  

Honlapunkon megtalálható a teljes tájékoztató anyag.  

Tisztelt álláskeresők, tanulni vágyók! 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítséget nyújt minden álláskeresőnek, pályakez-

dőnek munkahely keresésben, képzésbe vonásban. 

Emellett foglalkozunk adomány közvetítéssel, egyéni tanácsadással, szociális ügyinté-

zéssel. 

Elérhetőségünk:  
Kárpátiné Kis Andrea Tel.: 06-30/252-4489 

Apostagi Közösségi Ház, Könyvtár,  Apostag, Széchenyi u. 1.   

Ügyfélfogadás:   

Június 12, hétfő du. 12.30-tól 15:30-ig 
Július 17, hétfő du. 12.30-tól 15:30-ig 
Augusztus 7, hétfő du. 12.30-tól 15:30-ig 

Néhány közérdekű információ 

június 17. 10:00 Iskola belső udvara Iskolai ballagás 

június 21. 17:00 Iskola belső udvara Tanévzáró ünnepség 

június 27.  18:00 Apostagi Közösségi Ház Cimbora 

július 8. 18:00 Gangos udvar Őrült Rock Nyár 
 



Bronzérmes az apostagi focicsapat 

Egymást követő második évben sikerült kiharcolni az apostagi felnőtt labdarúgócsa-

patnak a megyei III. osztály északi csoportjában a harmadik helyet, melyhez gratulá-

lunk. Az edző, a játékosok, a társadalmi munkát vállaló kb. egy tucat sportbarát, vala-

mint az apostagi szurkolók közös sikere ez. Külön kiemelendő, hogy a 12 hazai mérkő-

zésen 10-szer győzött csapatunk és mindösszesen 2 alkalommal (Solt és Hirös-Ép) ját-

szott döntetlent.  Szépen csillog a bronzérem, de azt kívánjuk, hogy a következő baj-

nokságban még előrébb végezzen csapatunk!  

Hajrá Apostag! 

 

  



Apostag Község június 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. 

 

Anyakönyvi hírek 

Születtek: 
05. 06. Szikszai Dániel Gyula  
anyja neve: Szikszai Alexandra 
05. 10. Csorbai Zalán Viktor  
anyja neve: Dobrai Jolán Márta 
05. 24. Gersztheimer Emma Nóra 
anyja neve: Gyalus Nóra 
05. 26. Andriska Olivér Mihály  
anyja neve: Kutasi Nóra 

Házasságkötés: 
Illés Sándor Mihály és Müller Marianna  
2017.05.05. 
 

Haláleset: 
Herczogné Kun Hajnalka  
2017.04.20. 

 

Biztos állást keres?  

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

várja leendő dolgozóit. Ha elmúlt 18 éves, érettségizett, 

és szeretne a hivatásos állomány tagja lenni, jelentkez-

zen a körletfelügyelői, vagy egyéb meghirdetett álláshe-

lyünkre. 

Az intézet solti objektumába a 2017-ben épülő új körlet-

részre várjuk azon leendő kollégáinkat, akik megfelelnek 

a fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmassági vizsgá-

latokon. Az intézetet a jelentkezőknek bemutatjuk, így 

megismerkedhetnek e speciális környezettel is. 

A rendvédelmi szerveknél egyedülálló módon 6,5 hóna-

pos kiképzést a jelentkező nem mint tanuló, hanem mint 

a bv. szerv szolgálati viszonnyal rendelkező tagja csinál-

hatja végig, ami alatt már fizetés is jár. 

 


