Önkormányzati Hírlevél

Anyakönyvi hírek

2017. november

Születések



Márta Zalán 10. 11. anyja neve: Kalmár Diána
Müller Zsófia 10. 11. anyja neve: Tóth Bernadett

Házasságkötés


Murányi Péter és Kelcz Anett 2017. október 14.

Elhunytak





Király István (Bajcsy-Zs. u. 14.)- 2017.09.26.
Homó Gábor (Dózsa Gy. u. 19.) – 2017.09.27.
Szalontai Kinga (Eötvös u.) – 2017.10.03.
Turnai Jenőné – Szabó Zsuzsanna – (Temető u. 14.) - 2017.10.25.

Köszönetet mondunk mindazoknak akik édesanyám,

Turnai Jenőné
temetésén részt vettek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek!
Fia és családja

Apostag Község november 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.

A képviselő-testületi ülésről
Idősek karácsonyi támogatása
Önkormányzatunk a 2017. évi költségvetésében 900e Ft-ot különített el az apostagi idősek támogatására. Az idei évben 2.500 Ft-os utalványt kapnak azok, akik
december 31-ig betöltik a 63,5 életévüket.
Érvényes: 2017. december 12-ig.
Felhasználható:
 GOODSMARKET /Apostag, Piac tér 6./
 ÁFÉSZ, COOP BOLT /Apostag, Hunyadi u. 4./
 JOKER KERESKEDÉS /Apostag, Hunyadi u. 36.
 HÚS CENTRUM /Apostag, Vasút u. 26./
 FARKAS ABC /Apostag, Vasút u. 46./

Területrendezés
Megkezdődött a Petőfi S. utca felújítása, valamint a Bíró-gödör rehabilitációja. Az
útfelújítás és a Bíró-gödör rendezése november végére, december elejére elkészül. A munkálatok ideiglenesen forgalmi akadályokat okozhatnak, ehhez kérjük a
Lakosság megértését. A Bíró-gödörből kikerülő kb. 8000 m3 föld elszállítása a
Petőfi S. valamint az Eötvös utcán történik. Ennek a forgalomnak az elviseléséhez
kérjük az apostagiak türelmét. A felújítással érintett területek mentén élőket
ezúton is kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a beruházást és esetleges észrevételeiket mihamarabb jelezzék önkormányzatunknál.

Ádventi vásár
Az idei évben is lehet saját készítésű termékeket árulni az Ádventi napokon.
Vásári napok: December 3-án, 10-én, 17-én és 22-én.
Vásárral kapcsolatos információk: Komáromi Petra, 06 70 9538-113

Tisztelt Lakosság!

Meghívó

Apostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben is sikerrel pályázott
szociális tűzifára. Az előző évekhez hasonlóan, változatlan feltételekkel adhatók
be a pályázatok 2017. november 27. napjáig. A pályázatokról várhatóan még ez
évben döntés születik, a kiszállítás januártól várható.

Tisztelt Lakosság!

Apostag Község Képviselő-testülete módosította a helyi szociális ellátásokról
szóló rendeletét, ezen belül is az első lakáshoz jutók támogatását. Eltörölte a
feltételek közül a 40. éves életkort, szigorította, hogy egy személy csak egyszer
részesülhet támogatásban, valamint aki öt éven belül értékesíti a támogatott
ingatlant, annak vissza kell fizetnie a támogatást.

Apostag Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.
A lakossági fórum témája:
Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tartalmának ismertetése

A részletekről kérjük érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatalban.

Időpontja: 2017. november 15. 18:00.

Néhány közérdekű információ

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal – Tanácskozó terem
Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott
arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan
lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben
továbbvinni.

november 17.

21:00

Apostagi Művelődési Ház

Jótékonysági rock koncert

november 21.

18:00

Apostagi Közösségi Ház

Cimbora

november 22.

14:00

Apostagi Közösségi Ház

Mesemondó verseny

november 23.

17:00

Apostagi Közösségi Ház

Beszélgetés a színházról
Turbuly Lilla írónővel

november 29.

14:00

Apostagi Művelődési Ház

Habakuk bábszínház

november 30.

18:00

Apostagi Közösségi Ház

Székely Gábor könyvbemutató
Régi apostagi képek vására

Apostag, 2017.11.07
Zakar Zoltán
polgármester

december 03.

16:00

Apostagi Művelődési Ház

Ádvent I. vasárnapja, református testvérek szolgálnak

december 05.

18:00

Apostagi Közösségi Ház

Cimbora

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.
A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot,
véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórumon, valamint az azt követő 8 napon
belül (november 23-ig) a polgármesteri hivatalban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

