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Önkormányzati hírek 

Önkormányzatunk 2016. évre vonatkozóan megtárgyalta a Kistérségi Egyesített 

Szociális Intézmény által végzett családsegítői és gyermekjóléti, valamint szociális 

feladatokat. A legfontosabb témát ezzel kapcsolatban az adta, hogy az idei évtől 

minden érintett önkormányzatnak hozzá kell járulnia a feladatellátáshoz. Apostag 

vonatkozásában ez 2017-re 1,5 mFt. Ezért a térség települései összefogva keresik 

azt a megoldást, amely hosszútávon, külön önkormányzati hozzájárulás nélkül is 

képes működtetni a feladatot. A részletekről folyamatosan tájékoztatást adunk 

Hírlevelünkben. 

Önkormányzatunkhoz megérkezett az Óvoda felújításra vonatkozó pályázatunk 

támogatói értesítése, melyben 120.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról 

döntött az Irányító Hatóság. Tekintettel arra, hogy az összes költség 140 mFt fölé 

rúg, önkormányzatunk a hiányzó részre pályázatot nyújtott be a Belügyminisztéri-

umhoz. 

Önkormányzatunk 21 mFt-os pályázatot nyújtott be 10%-os önrész mellett a Vi-

dékfejlesztési Program keretében a „Napközis konyha” felújítására. 

A Képviselő-testület április 26-án döntött  a helyi civil szervezetek támogatásáról, 

melynek értelmében az Apostagi Polgárőr Egyesület 280 eFt-os, az Apostag Köz-

ségi Sportegyesület 250 eFt-os támogatásban részesült. A támogatásokkal 2017. 

december 20-ig kell elszámolni a szervezeteknek. 

Erdőfelújítás 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdődtek a Duna parti erdő felújí-

tási munkálatai. A munkálatokat a hatályos erdőterv szerint végzi a vállalkozó, a 

csemeték telepítése várhatóan az ősz folyamán történik majd.  



Hirdetmény 

APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a 8/2013. (VII. 29.) vagyonrendelete szabá-

lyainak figyelembe vételével nyilvános versenytárgyaláson eladásra hirdeti a tu-

lajdonában lévő Apostag, Nagy Lajos tér 1. szám alatti „Régi Posta” épületét. 

Az eladó az értékesítés feltételeként kiköti, hogy az épületet fel kell újítani a kö-

vetkező előírások figyelembe vételével: 

- homlokzati nyílászárók mérete és kiosztások nem változtathatók meg 

- a főhomlokzati párkánykialakítás formája megőrzendő 

- az épület karakterét a tagolt homlokzati díszítővakolatokkal meg kell  

tartani 

- a tető formája és dőlésének mértéke nem változhat. 

A nyilvános versenytárgyalás helye és ideje: 

2017. május hónap 31. 15 óra 

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

Érdeklődni és az épületet megtekinteni előzetes bejelentkezés után lehet:  

78/528-041 

Zakar Zoltán 

polgármester 

Foci 

A tavalyi Karácsony Kupa megnyerése után ismét egy szép sikert értek el az apos-

tagi utánpótlás labdarúgók. Igaz, itt most egy srácról van szó, de az ő sikeréhez 

minden gyerek munkájára szükség volt. Kun Józsefet beválasztották a Bozsik 

Program keretein belül indított Bozsik Bajnokok keleti válogatottjába! Április 18-

án, Telkiben volt egy egész napos közös program, edzés, ahol ott volt Nyilasi Ti-

bor és Gera Zoltán is. Május 31-én pedig a Magyar Kupa döntője előtt játszanak a 

Groupama Arénában egy gálamérkőzést. 

Gratulálok Jocó, további sok sikert! 

Fülöp Ferenc 



Néhány közérdekű információ 

május 10. 8:40 Művelődési Ház Zenés ének-óra 

május 11. 8:30 Bikal kirándulás  

május 13. 13:00 Sörpatika 
Nosztalgikus kugli-, bor-  
és pálinkaverseny 

május 14. 17:00 Sporttelep Apostag KSE-Ágasegyháza SE 

május 15. 18:00 Művelődési Ház Falugyűlés, Közmeghallgatás 

május 19. 17:30 Faluház 
Kovács János: Lelkem ablakai 
Felolvasó Est 

május 20. 10:00 Művelődési Ház Művészeti bemutató 

május 20. 14:00 Faluház 
Görög Kati növendékeinek  
zongora bemutatója 

május 27.   Gyermeknap 

május 28. 16:00 Szoborpark 
Templom búcsú,  
Érseki Szent mise 

május 28. 17:00 Sporttelep Apostag KSE-Helvécia VSE 

június 3. 09:00 Gangos Sport Söröző III. Kocsmák csatája 

június 10. 09:00 Sporttelep X. Focizni Jó! 

Óvodai hírek 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönöm a Pöttömkert Óvoda Maci- és Csiga csoportos gyermekei és szülei, va-

lamint dolgozói nevében a Pridgeon & Clay Kft. által nyújtott 250 000 Ft támoga-

tást. E támogatásból 2017. április 28-án Patcára, Katica Tanyára történő kirándulás 

valósult meg, mely élményekben gazdag, emlékezetes programot nyújtott a jelen-

levők számára.  

 Kiss Irén 

óvodavezető 

Májusi programjaink: 
2017. május 09. Édesanyák és nagymamák köszöntése a Maci csoportban 
2017. május 12. Családi- és gyermeknap 
2017. május 19. Léghajó Színház előadása az óvodában 
2017. május 26. Búcsúzás az óvodától 

 



Apostag Község május 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 

Halálesetek 
Lakatos Róbert 2017. 04. 09. 

Daku Lajosné (Született: Tóth Mária) 2017. 04. 14. 

Születtek: 
Pintér Norina 2017. 04. 05. anyja neve: Révész Krisztina 

Antal Miklós 2017. 04. 17. anyja neve: Kovács Krisztina 

Brasnyó Réka 2017. 04. 19. anyja neve: Takács Klára 

 

Felolvasó est 

Tisztelettel és szeretettel hívjuk, várjuk Önt és kedves családját 

2017. 05. 19-én (pénteken) 17:30-kor, a Faluházban tartandó 

Lelkem ablakai 
című irodalmi estre, melynek keretében Kovács János Solt Város Díszpolgára  

műveiből készült válogatás kerül bemutatásra. 

Közreműködnek: 

Bognár Attila, Dér Gabriella, Cserháti Mira, Komáromi Petra, Kovács János,  

Pesthy Imre, Sándor Andrea, dr Szöllősi Károlyné, dr Szöllősi Károly 

 


