Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat legutóbb az idei év első felében, a tavasz
folyamán vehették kezükbe. Nem felejtettük el Önöket,
így év végére, újra friss információkkal látjuk el a község
lakosságát! Folyóiratunkat ezentúl félévente tesszük
közzé és juttatjuk el a háztartásokba.
Szerkesztők
∙
Csökkent a bűncselekmények száma Újudvaron!
A település közbiztonsági helyzetét elsődlegesen
befolyásoló bűncselekmények alakulása a Rendőrség
tájékoztatása alapján az előző év hasonló időszakához
viszonyítva csökkenő tendenciát mutat.
Amíg a tavalyi évben 2 fő okozott közúti balesetet, és 1
fő követett el közúti jármű ittas vezetése miatt
közlekedési bűncselekményt, addig 2013-ban ilyen
bűncselekmény nem történt.
A vagyon elleni bűncselekmények száma 14-ről 11-re
csökkent, a közrend elleni bűncselekmények száma 1gyel nőtt, mert a 2 garázdaság mellett történt egy
lőfegyverrel, lőszerrel való visszaélés is községünkben.
A házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni
bűncselekmények száma 1 volt, akárcsak a tavalyi évben.
Sajnos a személy elleni bűncselekmények száma nem
csökkent, hiszen 2012-ben 1 zaklatás, 1 könnyű testi
sértés, és 1 súlyos testi sértés történt, 2013-ban 2 zaklatást
és 1 könnyű testi sértést követtek el.
A tavalyi évben összesen 23, míg 2013-ban 18
bűncselekmény történt településünkön.
A csökkenő tendenciának örülhetünk, de koránt sem
vagyunk elégedettek, hiszen aki szenvedő alanya volt egy
bűncselekménynek, annak a statisztikai adatok nem
nyújtanak elégtételt.
A bűncselekmények további csökkenése érdekében
minden bizonnyal jó szolgálatot fog tenni a kiépítésre
kerülő térfigyelő kamera rendszer is.
A pályázatok pozitív elbírálása esetén közel negyven
kamera fogja figyelni településünket. Kámáncspusztát,
valamint Morgánypusztát sem hagytuk ki a fejlesztésből.
A hegyi utak sem képeznek majd kivételt, mint ahogy a
községünkbe vezető valamennyi közút sem.
Akár közúton, akár földúton érkezzenek hozzánk a rossz
szándékú emberek, úgy nem fognak Újudvarról távozni,

hogy valamelyik térfigyelő kamera nem készítene róluk
felvételt. A kamerarendszer a legfejlettebb digitális
technológiát fogja tartalmazni, és alkalmas lesz a távoli
felvételek közelítésére, valamint a rendszám-táblák
nagyítására is. A becsületes embereknek nem kell
semmitől sem tartani,
a személyiségi jogok nem sérülhetnek, hiszen a zárt
kamera rendszerbe csak a rendőrség tekinthet be, és
használhatja fel a bűncselekmények bizonyításához.
Mindezek ellenére biztosan akadnak a településünkön
olyan személyek, akik nem értenek egyet a biztonsági
térfigyelő kamera rendszer kiépítésével, de a lakosság
biztonsága és nyugalma érdekében szükségesnek tartjuk a
fejlesztés megvalósítását.
Azért döntöttünk úgy, hogy megvárjuk a kamerarendszer
kiépítésével a kiírásra kerülő pályázatokat, mert nem egy
kezdetleges, elavult technológiát akartunk felszerelni,
hanem a legkorszerűbbet. Természetesen a TotalHungaria Kft-től kapott kamera rendszer is beüzemelésre
kerül. A közbiztonsági pályázatok tartalmaznak olyan
egyéb lehetőségeket is, mint az információs táblák,
utcanév táblák cseréje és egységesítése is. A Felsőrajk
településsel , valamint a Zalakaros környéki
településekkel közösen benyújtott pályázatunk ha nyer, a
Községháza körül 200-300 méter sugarú körben teljes
WIFI-lefedettség lesz kiépítve. Az egyik pályázatot, mely
3 Millió ft értékű fejlesztést tartalmaz, az Újudvari
Polgárőr Egyesület, a másikat, mely 6 Millió ft értékű, a
Nova-Curia Civil egyesület nyújtotta be. Mindkét
pályázat elkészítésében a hivatal munkatársai jelentős
részt vállaltak. A civil egyesületeink által benyújtott
pályázatok
100%-os
támogatottságúak,
így
önkormányzatunk költségvetését nem terhelik, de
megvalósulásuk esetén valamennyi újudvari ember
biztonságát szolgálják.
A Polgárőr egyesület elnökével történt egyeztetés szerint
addig is megerősített szolgálatot szerveznek, különös
figyelmet fordítva a hegyi birtokokra. A téli időszakban a
Rendőrség is gyakrabban fog járőrözni településünkön és
környékén.
Legyenek óvatosak, vigyázzanak önmagukra és értékeikre
egyaránt!
Jakab Sándor
polgármester
∙

Jegyzőasszony bemutatkozása:
Anyakönyvi Híreink
Szalai-Gaál Mónika vagyok, 1973-ban születtem
Nagykanizsán. Férjemmel és három gyermekemmel
jelenleg is Nagykanizsán élek.
Középiskolai
tanulmányaimat a
Dr. Mező Ferenc
Közgazdasági
Szakközépiskola
igazgatás-ügyvitel
szakán végeztem.
Érettségi után az
Államigazgatási
Főiskolán
igazgatás-szervező
diplomát szereztem
1996-ban.
Másoddiplomámat
a Berzsenyi Dániel
Főiskola

Az idei év tavasza óta ismét ellátogatott településünkre a
gólya! Kívánunk sok boldogságot és egészséget a
gyermekeknek:
Ódor Marcell
Pintér Viktória
Dékány Réka
Dáwidkó Bence
Horváth Zoé Krisztina
Néber Mandola
Demeter Ármin
Lovrencsics Léna
Horváth Laura
„Azért mert szerettek
jöttem a világra,
Lettem új fénycsillag,
szülők boldogsága.
Szeressetek mindig
ilyen szeretettel,
A kincsetek vagyok,
pici kincs, de ember!”

Bölcsészettudományi Karán kaptam 2005-ben, ahol
Európa-szakértő végzettséget szereztem. Közigazgatási
szakvizsgát 2000-ben tettem.
Pályafutásomat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában kezdtem, ahol a hivatali
ranglétrát végigjárva köztisztviselőként először a
központi iktatóban, később a hatósági osztályon
gyámügyi ügyintézőként, majd titkársági ügyintézőként
kerültem foglalkoztatásra. Innen pályáztam meg 1996-ban
a szepetneki Polgármesteri Hivatal jegyzői állását, ahol
folyamatosan 2009. novemberéig, első gyermekem
születéséig dolgoztam. Ikergyermekeim 2011-ben
születtek, így az elmúlt négy évben gyakorlatilag a
kisgyerekes anyukák mindennapjait éltem. A Szepetneki
Közös Hivatal - ahol Magyarszentmiklós, Szepetnek és
Újudvar települések önkormányzatainak ügyei kerülnek
intézésre - jegyzői állását 2013. októberében pályáztam
meg, ahol a három település polgármesterének együttes
döntésének értelmében 2013. november 6-tól kineveztek
a közös hivatal jegyzőjének.
Úgy érzem, 13 év jegyzői tapasztalata, valamint
személyes képességeim hozzásegítenek ahhoz, hogy
hosszú távon a közigazgatásban dolgozzak, sikeresen és
eredményesen végezzem a munkám a három község
fejlődése érdekében.
Szalai-Gaál Mónika
jegyző
∙

Donkó László
Akitől búcsúztunk:
Németh Gergely Ország úti lakos
Vida Virág
anyakönyvvezető
∙

Meghívó
A Nova Curia Civil Egyesület, az Önkormányzat, és
Egyházközségünk
szeretettel
meghívja
Újudvar
lakosságát a „SZENT BORBÁLA AZ ADVENTI
SOKADALOMBAN” című rendezvényére.
Időpont: 2013. december 8. Vasárnap
Helyszín: Faluház

A civil szervezetek összefogása
A Nova-Curia Civil Egyesület szervezésében került
lebonyolításra a hagyományosan megrendezésre kerülő
Katalin bál a Faluházban.
A bál keretén belül Önkormányzatunk nevében
köszöntöttük azokat a helyi civil egyesületeket, akik aktív
szerepet töltenek be községünk életében, a kultúra, a
közbiztonság és a sport területén.
A település lakói nevében köszönetemet fejeztem ki az
egyesületek tagjainak - és ezt teszem az Újudvari Hírek
hasábjain is - a községünk életében betöltött szerepéért,
hiszen a 38 fő polgárőr, a 43 fő Sport Egyesületi tag,
valamint a 94 fő Nova-Curia Egyesületi tag munkája
nélkül ma már elképzelhetetlennek tűnik községünk élete.
Megnyugtató azzal a tudattal irányítani településünket,
hogy a helyi aktív civil egyesületekre mindig lehet
számítani, lehet az kulturális-, sportrendezvény
szervezése, önkormányzati programok, egészségnap
lebonyolítása, adventi készülődés vagy éppen adományok
gyűjtése a rászorultak részére. Az újudvari civil
egyesületek aktív szerepet vállalnak a településünk
fejlődését segítő pályázatok bonyolításában is, mellyel
jelentős összeget takarítanak meg önkormányzatunknak.
Ez alkalomból hagyományteremtő szándékkal, Újudvar
község érdekében hosszú ideje végzett kiemelkedő
társadalmi
munkájáért
Képviselő-testületünk
emlékplakettet adományozott a következő személyeknek:
Szűcs Imre (Nova-Curia, Polgárőrség)
Dencs László (Sport Egyesület)
Ötvös József (Nova-Curia, Polgárőrség)
Györgypál Vilma (Nova-Curia)
Varga Ottó (Polgárőrség)
Merencsics Gábor (Polgárőrség)
Nagy Attila (Sportegyesület, Polgárőrség)

Csaba
Zala
Megyei
Kormányhivatalt
vezető
kormánymegbízott levele, melyet a településünkön élő
civil szervezeti tagokhoz intézett.
A levelet az alábbiakban közöljük:
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket!
Ezúton is szeretném megköszönni a meghívást a Katalin
bálra, bár sajnos nem tudok személyesen ott lenni,
remélem, szavaim így is célba érnek és ez által is hozzá
tudok járulni a civil szervezetek összefogásának
erősítéséhez.
Egy bál mindig az ünneplésről szól, engedjék most meg
nekem, hogy egy igazán örömteli pozitívummal emeljem
az est fényét.
Mivel ez évben minden eddiginél korábban kiírták a civil
pályázatokat, így a szervezetek már a jövő év elején
megtudják, milyen támogatásra számíthatnak. Ez nagyon
figyelemfelkeltő előrelépés, ha az eddigi rendszert
figyelembe vesszük. Hiszen a kormány célja 2010-ben a
civil törvénnyel nem volt más, minthogy a civil szektorok
valóban a saját munkájukra tudjanak koncentrálni
elhárítva róluk a bürokrácia terhét.
Ráadásul Latorczai Csaba, helyettes államtitkár szavai
azt vetítik előre, hogy a források lehívásában Zala –
megyéink közül - az országos élmezőnybe tartozik, és a
civilek további támogatásokra, állami segítségre is
számíthatnak Zala megyében. Valószínűleg ennek az a fő
oka, hogy megyénkben szinte minden településen
működnek civil szervezetek.
Azt gondolom, ez a civil szervezetek példaértékű
összetartását szimbolizálja és kitartó, állandó munkát
feltételez. Csak bíztatni tudom Önöket a további
együttműködésre és kemény munkára! A bálon pedig
ünnepeljék meg az eddig elért eredményeket!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Üdvözlettel:
Rigó Csaba
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott”
Önkormányzatunk nevében köszönöm a civil egyesületek
segítségét, munkájukra a jövőben is számítunk.
Jakab Sándor
polgármester
∙

Forrás: www.facebook.com
A díjazottaknak Cseresnyés Péter Országgyűlési
képviselő
is
aki
megtisztelte
jelenlétével
rendezvényünket - gratulált, majd elismeréssel szólt
Nagykanizsa
környékének
egyik
legösszetartóbb
településéről. Ezt követően felolvasásra került Rigó

Beszámoló a 2013.évi munkáról
2013. NOVEMBER 28-án tartotta Közmeghallgatását
Képviselő-testületünk, amelyen a Polgármester beszámolt
az érdeklődőknek az elmúlt évben végzett önkormányzati
munkáról. A Polgármesteri beszámolót most teljes
terjedelmében közöljük!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és
meghallgatják
önkormányzatunk
munkájáról
a
beszámolót.
Először néhány tájékoztató adatot ismertetek önökkel,
majd a tények után a terveinkről is ejtek szót.
A beszámoló elhangzása után lehetőségük lesz kérdéseket
feltenni, amelyekre válaszolni fogunk.
Azzal kezdeném, hogy mozgalmas év van mögöttünk,
hiszen Képviselő-testületünk 2013.november 28-ig 21
ülésen 10 rendeletet alkotott, és hozott 66 határozatot.
2013-ban a népesség-nyilvántartás adataiban a
következő változások történtek:
Bejelentkező: 28 fő; Született: 11 fő; Elköltöző: 13 fő;
Elhunyt: 3 fő.
Községünk népességének alakulása újra növekvő
tendenciát mutat, ami örvendetes, hiszen egy év alatt 23
fővel nőtt újudvar lakossága.
Jelen pillanatban 1015-en élnek településünkön
bejelentett állandó lakcímmel. Számunkra az az előnyös,
ha a létszám meghaladja az 1000 főt, mert akkor sokkal
kedvezőbbek a lehetőségeink.
A létszám alakulása befolyással lehet a következő évi
helyhatósági választásokra is, hiszen 1000 fő alatt kettő
fővel csökken a megválasztható képviselők létszáma.
Az idei év sok szempontból rendhagyó volt, hiszen
nagyon sok változással kellett szembesülnünk.
2012
decemberében
az
állam
a
települési
önkormányzatoktól, lakosságszámtól függően átvállalta a
meglévő hiteleiket, hogy 2013. évtől az újonnan felálló
Közös hivatalok tehermentesen kezdhessék meg a
működésüket.
Újudvar vonatkozásában ez 25 millió forint összegű
adósságot jelentett:
Elengedték
- Az Alsómező utca beruházásából maradt 10 milliós
hiteltartozást,
- a sportöltöző építéséhez felvett közel 2 milliós hitelt,
valamint
- a 13 milliós folyószámla hitelkeretünket is.
A kormány döntéséről, Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, december 10-én az Újudvari községházán
megtartott sajtótájékoztató keretében
tájékoztatta a
megjelent újságírókat.
Az adósságkonszolidációt követően megfontoltan kellett
költségvetésünket megtervezni, hogy a hiány az év végére
ne keletkezzen újra. A lakosság terheit sem szerettük
volna növelni, ezért tovább folytattuk a 2006 óta tartó
átgondolt és takarékos gazdaságpolitikánkat, mely
eredményre vezetett.
2013-ban is jelentős célokat vettünk tervbe, és
valósítottunk meg. Mindezt úgy tettük, hogy ebben az
évben sem értékesítettünk a falu vagyonából
vagyontárgyat, mégis tovább gyarapodott településünk.
A Képviselő testület az Önkormányzat 2013. évi
költségvetését
124.206.000,Ft
bevétellel,
és

124.206.000,- Ft kiadással fogadta el, tehát hiányt nem is
terveztünk.
Gazdálkodásunk takarékos és kiegyensúlyozott volt,
melynek köszönhetően a háromnegyed éves beszámoló
alapján a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek.
Pénztárainkban és folyószámláinkon lévő pénzösszeg
2013. szeptember 30-án 12.026.068,- Ft.
Március 1-től Közös hivatali formában dolgozunk együtt
Szepetnek és Magyarszentmiklós településekkel, mely
együttműködés sikeresnek mondható. A közös
önkormányzati hivatal jegyzőjének személyében változás
történt, így 2013. november 6-tól, a jegyzői teendőket
Szalai-Gaál Mónika látja el. Az Újudvarra eső állami
hozzájárulást, az ez évre esedékes 12.456. 927,- Ft-ot
már ezen a héten teljes egészében átutaltuk a Közös
hivatal számlájára.
Önkormányzatunknak saját
költségvetéséből nem kell hozzájárulnia a kiadásokhoz,
tehát községünknek semmilyen plusz terhet nem jelent a
Szepetneki közös önkormányzati hivatal létrejötte.
2013-ban is minden támogatási lehetőséget megragadtunk
és ki is használtunk a forrásaink növelése érdekében.
A község intézményeinek fejlődése, épületeink
korszerűsítése mellett fontosnak tartottuk a közbiztonság
javítását is. Az Önkormányzat, a Rendőrség és a Polgárőr
Egyesület, együttes erőfeszítésének köszönhetően ebben
az évben, 23-ról 18-ra csökkent a bűncselekmények
száma Újudvaron, ami örvendetes tény.
A település fejlődése érdekében folyamatosan
figyelemmel kísérjük az aktuális pályázati felhívásokat,
és igyekszünk pályázati céljainkat minél kevesebb
önrésszel megvalósítani.
Ennek érdekében több szempontot is figyelembe véve,
felkértük a helyi aktív civil egyesületeket, hogy legyenek
részesei a pályázók körének, mert ebben az esetben a kiírt
pályázatok 100%-os támogatottságúak.
A Nova Curia Civil Egyesület, a Sportegyesület, a
Polgárőr Egyesület, csakúgy, mint az Egyházközség is
partnerünk volt ebben. A Zalatáj Egyesülettel is
kötözzünk együttműködési megállapodást a sikeres
pályázati eredmények elérése érdekében! Továbbra is
minden olyan kezdeményezést támogatunk, ami a falu
gyarapodását
szolgálja.
Valamennyi
pályázat
előkészítését,
dokumentációinak
beszerzését
önkormányzatunk végzi, a tervezéssel és lebonyolítással
kapcsolatos
kiadásokat
a
költségvetésünkből
finanszírozzuk.
Önkormányzatunk 2013 év elején nyújtotta be
energetikai pályázatát melynek keretében a Faluház és
Óvoda felújítására több mint 28 millió forint összegű
támogatást nyertünk. A támogatás mértékéhez képest a
pályázathoz 5 millió forint összegű önrészt megfelelő
takarékoskodással biztosítani tudjuk. Ebből a pénzből a
Faluház és az óvodánk is teljesen meg fog újulni. A
pályázat keretében a nyílászárók cseréjére, külső és belső
szigetelésére, fűtéskorszerűsítésre valamint a karbantartó
bérének támogatására van lehetőség. Az óvodánk így nem
csak korszerű, de igényes, biztonságos környezetet

biztosít a gyermekek számára. Ezzel a fejlesztéssel az
óvoda megléte is biztosabbá válik.
Örömmel jelenthetem be Önöknek, hogy a Nova Curia
Civil Egyesület megnyerte a faluház udvarán
megvalósítandó kemencés udvarra vonatkozó pályázatot,
mely több, mint 10 millió forint értékű beruházást jelent.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az
álláskeresők minél hamarabb munkába álljanak, a
munkahellyel rendelkezők ne veszítsék el a
munkahelyüket. Önkormányzatunk ebben az évben is
sikerrel pályázott a közfoglalkoztatási támogatásra,
melynek következtében 9.413.000,- forintot nyertünk. Ez
az összeg lehetővé tette 23 fő foglalkoztatását napi 6
illetve 8 órás munkarendben.
Végkielégítésre kifizettünk 2.967 006,- forintot, melyből
a létszámcsökkentéses pályázaton 2.307.000,- Ft-ot
visszakaptunk az államtól.
2013-ban 226.000,- Ft közművelődési, valamint 80 000,Ft könyvtári támogatásban is részesültünk, melyből a
faluházba asztalokat és székeket vásároltunk.
Több pályázatot is adtunk be az elmúlt időszakban,
amelyek, ha megvalósulnak, településünk javát fogják
szolgálni.
Elbírálás előtt vannak a kamerarendszer kialakítására
irányuló pályázataink is, melyekre az Újudvari Polgárőr
Egyesület a Nova Curia Civil Egyesülettel együtt, 9
millió forint értékű támogatási igényt nyújtott be. Ez a két
pályázat tartalmazza a falu központjának teljes WIFI
lefedettségét, valamint a községben található információs
táblák cseréjét, illetve pótlását is.
A Nova Curia a napokban nyújtott be pályázatát a
községháza előtti tér térkövezésére és átalakítására, mely
6 millió forint értékben valósulna meg, és ezzel
rendeződne a Hivatal előtti tér helyzete is.
Szintén a Nova Curia pályázott egy 10 millió forint
értékű kisbusz beszerzésére, mellyel, a Sportegyesületet,
a Polgárőr egyesületet, és az egyházközséget segítené,
valamint az önkormányzattal együttműködve a helyi
közös programok megvalósításában is aktívabb
közreműködést vállalna.
Önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be egy új
falugondnoki busz beszerzésére, mintegy 10 millió forint
értékben. Nem áll szándékunkban a meglévőt sem eladni,
mert az is még jó szolgálatot tehet a jövőben.
Benyújtásra került az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települések célzott támogatására is a
pályázatunk, mely reményeink szerint hasonló mértékű
támogatást eredményez, mint 2012-ben.
A döntés még az idén kihirdetésre kerül.
Tájékoztatom Önöket, hogy megkezdődött és a jövő
évben teljesen kiépül a korszerű katasztrófavédelmi
riasztórendszerünk. A község több pontján hangszórók
lesznek elhelyezve, melyek a riasztás jelzésén kívül a
lakosság hangos tájékoztatására is alkalmasak. Külön
állomásokon mérik a levegő gázkoncentrációját is, és
jelzik, ha probléma adódik.

2013-ban saját forrásból:
- Vásároltunk egy kisteherautót, mely karbantartó
autóként üzemel, és tehermentesíti a falugondnoki
buszunkat is, ha szükséges. Ezzel az autóval a nehezen
megközelíthető helyekre is eljutunk, és megkíméljük a
Falugondnoki buszt.
- A rászorulóknak tűzifát adtunk, hogy a nagy hidegben,
átvészelhessék a telet. Ezt idén is megtesszük.
- A vízelvezető árkok tisztítása során az idős egyedül élő
emberek részére is segítséget nyújtottunk azzal, hogy
kiásattuk helyettük az árkokat. A föld elszállításában is
segítettünk mindenkinek, aki ezt igényelte.
- Az orvosi rendelőben kialakítottunk még egy vizsgáló
helyiséget a háziorvos kérésének megfelelően annak
érdekében, hogy a betegek várakozási ideje csökkenjen.
A
hagyományosan
megrendezésre
kerülő
rendezvényeinket
idén
is
magas
színvonalon
bonyolítottuk le. A falunapunkon ezernél is többen
látogattak el hozzánk, de különösebb probléma nélkül
lezajlott. Ezen a rendezvényünkön elismerésre méltó volt
a civil egyesületek összefogása, összehangolt, profi
munkát végeztek.
- Az idei télre is felkészültünk, két vállalkozóval is
szerződést kötöttünk, így szükség esetén az önkormányzat
traktorával együtt akár 5 munkagép is bevethető. A téli hó
eltakarítást példásan megoldottuk, melyről az RTL-klub
helyszíni riportja révén az egész ország értesülhetett.
Köszönöm azoknak az embereknek a segítségét, akik bár
nem volt feladatuk, de a közterületeken a hó
eltakarításában részt vettek. A morgánypusztai hófúvások
megszüntetésében a Gelsei Március 15 Mezőgazdasági
Zrt. is segítségünkre volt.
- Zöldterületeinket, a temetőt is beleértve rendszeresen
gondozzuk, az önkormányzati árkokat, átereszeket
tisztítjuk. Akkor sem lettek elhanyagolva, amikor
hónapokig egy közmunkásunk sem volt. A falugondnok
és a karbantartó ebben az időben erejükön felül
teljesítettek.
- Útjainkat folyamatosan, javítjuk. A tavalyi kátyúzások
után idén az egyéb közterületekre - a buszmegállókra,
posta előtti parkolóhelyre, a boltok előtti területre,
óvodai, hivatali parkolókra fordítottunk nagyobb
figyelmet, de jutott a morgánypusztai útra is. A munka
nem áll le, tavasszal folytatjuk az önkormányzati útjaink
javítását, majd a hegyi utak következnek. Ezekre már
pályázati segítséget is szeretnénk igénybe venni.
- A karbantartási munkálatokat rendszeresen elvégezzük
az önkormányzati épületekben, és más építményeinken
egyaránt. Ebben az évben is lefestettük a buszvárókat,
rövidesen pótoljuk a hibás jelző-táblákat is a községben.
- A Szociális és Családügyi Bizottsággal, és az
Egyházközséggel összefogva adományt gyűjtöttünk- az
év során többször is és szétosztottuk a rászorulók között.
Az év folyamán a lakosságot jelentős mértékben érintő
közügyként kell megemlítenem a szemétszállítás
kérdését.

A Netta Pannonia hulladékszállító céggel kötött
megállapodás értelmében 2013-ban a lakosság részére
került kiszámlázásra a hulladékgyűjtő edények ürítése.
Igyekeztünk a szemétszállítás részbeni költségei mellett,
más költségeket nem ráterhelni a lakosságra, ezért nem
került sor a kommunális adó mértékének emelésére sem,
amely már évek óta 9000.- Ft, és környékünkön a
legalacsonyabb.
Az önkormányzat 2013. évben összesen 3.966.859,- Ft
összeggel járul hozzá az Önök szemétszállítási
költségeinek
csökkentéséhez,
így
a
környező
településekhez mérten a legkedvezőbb árat fizetik az
Újudvariak a szolgáltatásért.
A 2014-es évben is igyekszünk hasonló módon enyhíteni
a település lakóira eső terheket, költségvetésünk
alakulásától függően. 2006-óta nem emeltünk adót, annak
ellenére sem, hogy a gépjármű adó ez évtől már nem
marad helyben, és az iparűzési adóból is 25%-ot
elvonnak.
A jövő évre vonatkozóan elmondhatom önöknek, hogy
amennyiben a lakosság részéről továbbra is érezzük a
támogatást és az együttműködési szándékot, betartják a
helyi rendeleteket, és az adófizetési kötelezettségüknek
eleget tesznek időben, akkor nem tervezünk adóemelést,
mert nem lesz rá szükség.
A jövőben is azért fogunk dolgozni, hogy az emberek
életkörülményei tovább javuljanak, és szeressenek
Újudvaron élni.
Emellett fontos számunkra, hogy a községünkbe
látogatók szép és gondozott falut lássanak, a
rendezvényeinkre érkezők jól érezzék magukat.
Képviselő-testületünk nevében köszönetet mondok a civil
egyesületek vezetőinek, és az aktív egyesületi tagoknak,
akiknek a munkájára ebben az esztendőben is
számíthattunk.
Köszönöm az önkormányzat, a közös önkormányzati
hivatal, valamint az óvoda dolgozóinak, hogy becsülettel
tették a dolgukat, ha kellett szabadnapjukon is helyt
álltak.
Végezetül köszönöm a képviselő-testület tagjainak azt az
időt és energiát, melyet a településünk irányítására
áldoztak.
Továbbra is az a meggyőződésem, hogy csak a lakosság
széles összefogásával, támogatásával lehet a falu
érdekében eredményes munkát végezni, amelyért nekünk
nap, mint nap meg kell dolgoznunk. Ehhez a munkához
kérem továbbra is az önök támogatását.
Köszönöm a figyelmüket!
Jakab Sándor
polgármester
∙

Változás a Házi segítségnyújtásban!
Újudvaron, a Képviselő-testület 2013. november 28-án
megtartott testületi ülés keretében egyhangú döntése
értelmében. 2014. január 1-től a házi segítségnyújtást az
igénybevevők részére Önkormányzatunk látja el. A
szolgáltatás működési engedélyéhez kapcsolódó eljárás
folyamatban van.
A házi segítségnyújtást az elmúlt évek során Madácsi
Mária látta el településünkön, aki a Magyar Vöröskereszt
Zala
Megyei
Szervezetének
munkatársaként
tevékenykedett. Ezúton is szeretnénk megköszönni
Madácsi Mária eddigi odaadó és lelkiismeretes munkáját,
melyet munkája során tanúsított az ellátottakkal szemben.
Megnyugtató a tudat, hogy a Vöröskereszt tájékoztatása
szerint, más településen továbbra is igényt tartanak
szakmaiságára. Fontos kiemelnem, hogy Képviselőtestületünk,
a
döntése
során
kizárólag
a
költséghatékonyság megfontolását vette alapul. A
jövőben így nem kell Önkormányzatunknak hozzájárulást
fizetnie a Vöröskeresztnek a szolgáltatásáért, hanem saját
berkein belül, saját alkalmazottal láttatja el a feladatot.
2014. január elsejétől Korpavári Zoltánné végzi a házi
segítségnyújtást településünkön, aki rendelkezik a
szükséges szakmai végzettséggel és kompetenciákkal.
Önkormányzatunk így felesleges kiadásoktól mentesíti
magát, bár igaz, hogy ez többlet feladatot jelent a hivatal
egyes dolgozóinak. Terveink közt szerepel az is, hogy a
jövőben az ellátottaknak a szolgáltatás igénybevételéért
hozzájárulást nem kell fizetni, mert önkormányzatunk a
pénzmaradványból fedezni tudja azt helyettük.
Minden jelenlegi ellátottat a szociális gondozóval és a
háziorvossal együtt Karácsony előtt a Polgármester
felkeres, hogy a továbbiakban az igényeiknek
megfelelően alakíthassuk ellátásukat.
Azoknak akik, nincsenek teljes mértékben, tisztában a
házi
segítségnyújtással,
mint
alapszolgáltatással,
szeretnék közölni egy rövid ismertető:
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítják az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A település önkormányzata, mint szociális szolgáltató, a
házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik:
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk
nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos
személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként
önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően
vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Ha a gondozási
szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást
igénylőt a szociális gondozó tájékoztatja a bentlakásos

intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben
az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi
elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi
segítségnyújtásra jogosult.
Képviselő-testület
∙

Új szabályok az állattartásban!
Kedves Újudvariak!
Az elmúlt időszakban több udvarban tapasztaltam, hogy
nem az érvényes jogszabályoknak megfelelően tartják,
vagy sétáltatják kutyájukat. Ezért engedjék meg, hogy pár
sorban az ebek felelős tartásáról írjak.
Talán a legfontosabb változás a kikötésre vonatkozó
szabályozásban történt: az új állatvédelmi törvény és
végrehajtási rendelete értelmében ebet állandó jelleggel,
hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani
tilos!
Ha ideiglenesen megkötik a kutyát,a lánc hosszúsága
kistestű kutya esetében legalább 4 m, nagytestű kutya
esetében legalább 8 m hosszú kell legyen. Ha a kutyát
elzárt területen, vagy kennelben tartják, a terület (kennel)
nagytestű kutya esetén minimum 20 m2 kell legyen.
nagytestű
közepes
kistestű eb
eb
testű eb (20
(max. 20 kg)
(nagyobb,
kg-40 kg)
mint 40 kg)
minimális
férőhely (ahol
10 m²
a kutyát
tartósan
tartják)
minimális
4 méter
lánchosszúság

15 m²

20 m²

6 méter

8 méter

Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló
elven működő szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített
és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8
m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél. A
kikötésnél a lánc kutyához történő rögzítéséhez kizárólag
nyakörv, vagy hám használható.
Az kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.
Az
eb
küllemének
megváltoztatása érdekében
farokkurtítás elvégezhető, de csak az eb hét napos koráig
azonban a fülcsonkítás szigorúan tilos!
Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására
kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni.
Eb által okozott fizikai sérülés és jogkövetkezményei
A rendelet
• 8 napon belül gyógyuló,
• 8 napon túl gyógyuló,
• súlyos,
• maradandó és

• halálos
kimenetelűnek minősíti a kutyatámadásokat, és
ehhez rendeli az alábbi jogkövetkezményeket:
• írásos figyelmeztetés,
• közterületen vezetés esetére szigorúbb szabályok
előírása,
• szigorúbb tartási feltételek és tartási körülmények
megváltoztatásának előírása,
• kötelező képzés elvégzésére kötelezés,
• kötelező ivartalanítás elrendelése,
• veszélyessé minősítés speciális tartási feltételek
előírásával,
• az eb élete kioltásának elrendelése.
Támadás esetén a Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
illetékes
hatósági
állatorvosa jogosult az eljárás lefolytatására. A sérülés
keletkezésének kivizsgálása során vizsgálni kell az eb
által okozott sérülés bekövetkezésének körülményeit,
különösen a sérült ember vagy állat magatartását.
Szükség esetén az eljárásba be kell vonni az ebek
viselkedésének
megítélésében
jártas
szakértőt.
Megváltozott a régi veszélyes eb fogalom, most már
egyedileg bírálják el a többször támadó ebeket
veszélyesség szempontjából.
Mindezek mellett az állatvédelmi bírságról szóló rendelet
szerint a kifejezetten az állatok védelmével és kíméletével
kapcsolatos rendelkezések, vagy a hatósági határozatok
megsértése esetén kiszabható bírságtételek is jelentősen
szigorodtak. A bírság meghatározása egy alapösszeg és a
rendelt szorzószámok szorzataként történik.
Az alap-, tehát legkisebb összeg 15 000 Ft.
Például, aki az ebe szökésének megakadályozásáról, az
arra kötelező határozat ellenére sem gondoskodik, a
minimum 180 000 Ft-os állatvédelmi bírságra számíthat.
A bírság ismételt jogsértés esetén (ameddig a szökés
megakadályozása meg nem történik) 1,5-szeres szorzóval
emelt összegben újra és újra kiszabható. Összességében
elmondható, hogy egy kerítés toldozása, vagy egy
megfelelő hosszúságú lánc beszerzése, illetve egy
megfelelő nagyságú kennel felépítése kifizetődőbb, mint
a jogszabályban rögzített kötelezettség figyelmen kívül
hagyása. Információm szerint Nagykanizsán már több
esetben vonult ki a rendőrség (!) ezen szabályok
megsértése miatt, és én voltam már tanúskodni az eljárást
folytató nagykanizsai hivatalban az állattartási
szabályokat sértők ellen indult eljárások ügyében. Kérek
tehát mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a fenti
szabályok betartására (ebek kikötése, közterületen
sétáltatás, közterületen kutyafuttatás tilalma, stb...), mivel
az szigorú eljárást, és nagyösszegű büntetést vonhat maga
után.
Minden kedves
Kívánok:

Újudvarinak

Kellemes

Ünnepeket

dr. Bozsoki Attila

Program:
14,00- Szentmise a Havas Boldogasszony Templomban
15,00- Ünnepi Köszöntő
Mikulás és krampuszainak érkezése a falu
gyerekeihez
Óvodások Adventi műsora
Iskolások ünnepi műsora, Betlehemes játék
Nova Curia Civil Egyesület- Újudvari Nótázók
Adventi éneke
Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
és Otthona
lakóinak Karácsonyi műsora
17,00- Vacsora
Kísérő program:

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!”

Kézműves foglalkozások
Termelői sajtvásár
Mézeskalácssütés
Koszorú készítés
Karácsonyi díszek készítése

A rendezvény látogatása az Újudvari lakosok számára
ingyenes!
Szervezők
∙
Újévi Jókívánság a lakosságnak
Újudvar község Önkormányzat Képviselő-Testülete
nevében az alábbi verssel kívánunk Önöknek, békés
boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
sikeres újesztendőt!
„Móra László: Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

∙
Szilveszteri batyus bál
Szeretettel hívunk és várunk minden újudvari lakost és
baráti társaságot 2013.december 31-én 19,00 órától a
Faluházban megrendezésre kerülő óévbúcsúztatásra!
A belépőjegy ára 2500 Ft/fő, mely tartalmazza, éjfélkor a
virslit és a pezsgőt. Az estét tombolasorsolással
színesítjük!
Jegyek elővételben vásárolhatók:
Kocsmárné Raffai Renátánál
Jó szórakozást kíván a Nova Curia Civil Egyesület!

