Kívánunk községünk valamennyi lakójának áldott
húsvéti ünnepeket!

Újudvar község Önkormányzatának Képviselőtestülete
·
Ezen a télen megtapasztaltuk, hogy milyen is az
igazi tél...
Nem csak, hogy sok hó esett, de még a szél is rendszeresen és kitartóan fújt. A hirtelen leesett jelentős
mennyiségű hóval az összehangolt, és előre megszervezett munkának köszönhetően sikerült megbirkóznunk. A hó eltakarításban, ha szükség volt rá,
egy időben három traktor is részt vett. Amikor a szél
a településünk északi, morgánypusztai részén
hófalakat rakott a házak elé, akkor speciális rakódó
gép is segítségünkre volt. Az alsómezőn élők a meredek emelkedőkön nem minden esetben tudtak közlekedni, de igyekeztünk mihamarabb a közlekedést
lehetővé tenni számukra is. A türelmüket és megértésüket köszönjük. Az Állami Közútkezelő is a községünk területén található közutakon, gyorsan és
hatékonyan végezte feladatát. A lakosság nagy r
szének is köszönet jár, hiszen szinte mindenki tudta,
hogy mi a dolga, és az ingatlanok előt-

ti járdákon megoldották a síkosság mentesítést. Önkormányzatunk dolgozói, valamint a közmunkásaink
is tisztességesen dolgoztak, és elvégezték a közterületeinken a hó eltakarítását, munkaidőn kívül is.
Községünk területén a zord téli időjárás ellenére
személyi sérüléssel járó baleset sem a járdákon, sem
útjainkon nem történt Egy vasárnap esti RTL Híradóban Újudvarról, az
újudvari segítőkész emberekről is láthattak a tv
nézők tudósítást. Hiszem,
hogy településünk lakóira a jövőben is az összefogás lesz a jellemző, ahogy
ez a téli hóviharok okozta nehézségek idején is volt.
·

Bemutatjuk a TUBER 40-et…
Bemutatjuk az önkormányzatunk által vásárolt új
traktort, amely a téli hó eltakarításban és síkosságmentesítés során már munkába is állt.

A traktor Horvátországban készült, típusa TUBER40, motorja három hengeres, 1649 cm3-es, 40 LE,
olasz gyártmányú LOMBARDINI diesel motor.
Üzemanyagtartálya 28 literes, amely a kis fogyasztásának köszönhetően hosszú ideig tartó munkavégzésre is elegendő mennyiségű gázolaj tárolására alkalmas.
Kapcsolható összkerék hajtásának köszönhetően
nehéz terepen is jól boldogul, amelyet a nyolc előre,
és kettő hátrameneti fokozat is segít. A traktorban
mindkét tengelyre ható automatikus differenciálzár
is található.
Kormánya a hidraulikus szervo rásegítésnek köszönhetően könnyen kezelhető. A traktor rendelkezik hátsó kardán meghajtással, mely kettő sebességi
fokozatban 314 Nm-t ad le, valamint hátsó hidraulikus emelőkarokkal is, amelyek 580 kg súly emelésére alkalmasak.
A traktorral akár 3,5 t terhet is lehet vontatni. A felszereléséhez biztonsági öv és borulás gátló is tartozik. A munkagéphez vásároltunk egy egytengelyes
pótkocsit, egy toló-lapot, sószóró adaptert, valamint
egy kaszáló-mulcsozó-szárzúzó adaptert is. A traktor
felszereléseivel önkormányzati területeinknek gondozásában, tisztántartásában jó szolgálatot tesz.
Használatával a kaszálási költségek jelentősen csökkennek, és a téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkát is gyakrabban és hatékonyabban tudjuk
elvégezni.
A TUBER-40 típusú traktor a kiegészítő adaptereivel együtt 7,5 millió Ft-ba került, melyet önkormányzatunk 2012. őszén rendelt meg, és Magyarország Kormányának köszönhetően a többi kifizetetlen
számlánkkal együtt az állam december hónapban
kiegyenlített helyettünk.
Reményeink szerint a traktor és munkagépei hosszú
ideig szolgálja településünk és környezetünk rendezettségét.
·

Adománygyűjtés
Önkormányzatunk 2012. decemberében adománygyűjtést szervezett az újudvari rászorulók részére. A
felhívásnak köszönhetően falu lakosságától jelentős
mennyiségű tartós élelmiszer érkezett. Önkormányzatunk élelmiszer felajánlásán kívül a Vöröskereszt
is nagy mennyiségű ruhaneművel támogatta a kezdeményezésünket. Az összegyűjtött adományokat az
Önkormányzat Szociális és Családügyi Bizottsága a

polgárőrség segítségével a karácsonyi ünnepek előtt
jutatta el a rászorultaknak.
·
Megszűnt a Körjegyzőség, megalakult a Közös
hivatal
2013. február 28-án lezárult egy hosszú együttműködés három település között, és indult egy új közös
munka ugyancsak három település részvételével.
2013.március 1-től Magyarszerdahely nélkül, Szepetnek és Magyarszentmiklós településekkel együtt,
a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal keretében működünk tovább. Önkormányzatunk önállósága megmaradt, mert saját bevételeinkkel továbbra is
magunk gazdálkodunk. Az Együttműködési Megállapodás megkötésekor a legfontosabb szempont volt,
hogy az újudvari emberek érdekei ne sérüljenek a
közös feladatok elosztásánál, és a hivatali létszám
megállapításánál sem. Újudvaron, a helyben történő
ügyintézési lehetőségek az átszervezéssel tovább
javultak. Senkinek sem kell hivatali ügye intézése
miatt Szepetnekre utazni, ahogy ezt többen tévesen
gondolták, és terjesztették, sőt az új közös hivatal
megalakulásával az újudvari lakosok adó ügyei is
visszakerültek Magyarszentmiklósról az újudvari
hivatalba. A jövőben újra építésügyi előadó is áll a
lakosság rendelkezésére, valamint a Járási Hivatalból heti rendszerességgel ügysegéd is érkezik a hivatalba, hogy egyes szociális ügyekben segítsen az
érintetteknek. Kérem a lakosságot, hogy éljenek a
lehetőséggel, és a jövőben is keressék fel Önkormányzatunk Hivatalát, amennyiben ügyeik intézése
során segítségre van szükségük. Mindenkinek javaslom, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőleg tegyék ezt keddi és csütörtöki napokon, amikor a
legtöbb szakember áll a rendelkezésükre, valamint a
Jegyző és a Polgármester is fogadóóráját tartja.
Jakab Sándor
polgármester
·
Zsiga Attila bemutatkozása
Tisztelt újudvari lakosok!
Hivatalba lépésem kapcsán köszöntöm Önöket és
engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak magamról és eddigi pályafutásomról.

2013. március 10. napja óta töltöm be a jegyzői állást, az Önök településén kívül még Szepetneken és
Magyarszentmiklóson is. Nagykanizsán élek, itt végeztem általános- és középiskolai tanulmányaimat
is. Érettségi után a Nagykanizsai Üveggyárban dolgoztam 8 éven keresztül. A munkahelyem megszűnése után a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában helyezkedtem el, ahol kezdetben adóigazgatási területen, ezt követően szociális igazgatás területén tevékenykedtem közel 15
éven keresztül. Ez idő alatt főiskolai tanulmányokat
folytattam és sikeresen diplomáztam a Budapesti
Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar
igazgatásszervezői szakán. Ez év januárjától a Zala
Megyei Kormányhivatal Hatósági Osztályán dolgoztam ügyintézőként. Ezen időszak alatt csütörtök délutánonként ügysegédként tevékenykedtem Újudvaron, és segítettem a hozzám fordulóknak a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, a kérelmeik átvételében és a megfelelő szervekhez való
eljuttatásában.
Magam és
kollégáim
nevében
kérem Önöket,
hogy
forduljanak
bizalommal
hozzánk, és
mi, lehetőségeink szerint, igyekszünk segíteni.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy hivatalos ügyeiket azokon a napokon célszerű intézni (kedd és csütörtök), amikor a külső szervek ügyintézői is ügyfélfogadást tartanak, melyek az alábbiak szerint alakulnak:
Hétfő: Minden páratlan héten a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. munkatársa Pusztai Istvánné 812-ig az Önkormányzat hivatalában.
- Munkaközvetítés (főtevékenység), munkaerő kölcsönzés
(közhasznú
tevékenység),
egyéb
emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás (közhasznú
tevékenység), egyéni állapotfelmérés, helyzetfeltárás.
- Személyre szabott szolgáltatások nyújtása: tréningek, szakemberhez történő irányítás.

- Személyre szóló módszerek kidolgozása, szükségletfelmérés elkészítése, ennek alapján egyéni
fejlesztési tervek, cselekvési tervek kidolgozása.
- Felmérés készítése mentális és egészségügyi állapotról, szociokulturális helyzetről. Különböző
tréningek biztosítása a célcsoportnak.
- Munkába helyezés, képzésre irányítás, képzésbe
helyezés.
- Személyes kapcsolattartás az ügyfelekkel, önkormányzatokkal, munkaügyi központtal.
- Munkáltatói kapcsolatok kialakítása, információs
szolgáltatás nyújtása a településeken: aktuális állásajánlatok továbbítása, az esetlegesen módosult
rendelkezések továbbítása, segítségnyújtás az
ügyfeleknek, segítségnyújtás ügyintézésben, toborzás (pl. munkahelyre tömeges behívásra).
Kedd: 8-10 Polgármester, 8-16 Jegyző.
Csütörtök: Feitli János építésügyi előadó minden
második héten 8-9 óra között, Polgármester 14-16
óra között, Jegyző 12-16 óra között, Járási ügysegéd
13-15,30 óra között, Falugazdász minden páros héten, 9,00-tól előzetes bejelentkezés alapján.
Ügysegéd
A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére az államigazgatási
ügyeik kezdeményezésének, illetve az egyszerűbb
ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert alakított ki. Cél az ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, továbbá
az érintettek megfelelő tájékoztatása.
Az ügysegédek szakmai, informatikai segítséget
nyújtanak a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekben, továbbá tájékoztatást adnak egyéb
államigazgatási ügyek intézéséhez.
A leggyakoribb ügykörök lehetnek:
- Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
(alanyi, normatív),
- Időskorúak járadéka,
- Alanyi ápolási díj megállapítása,
- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
- Közlekedőképesség minősítésének kezdeményezése.
Az Ügysegéd ügyfélfogadási ideje: Csütörtök:
12,00-15,30

Építésügy

kapcsolatos feladatokban való közreműködés

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. az úgynevezett kiemelt építésügyi hatósági ügyeket - az elvi építési, az építési,
a bontási, a használatbavételi, a fennmaradási, a telekalakítási engedélyezési, továbbá az ezekkel öszszefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyeket - a területileg illetékes városi önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalta 1998. január 1-i hatállyal.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek.

A törvény hatályba lépését követően az alábbi építési ügyeket végezzük 2013.március 01-jétől az újudvari Hivatalban folyamatosan:

Újudvar Községi Önkormányzat adóbevételei a helyi
adókból (magánszemélyek kommunális adója, helyi
iparűzési adó, talajterhelési díj, építményadó), valamint a gépjárműadóból, továbbá az adók módjára
behajtandó köztartozások önkormányzatot illető részéből (szabálysértési bírság, egyes közigazgatási
bírságok 40 %-a) tevődik össze.
I. Önkormányzatot illető adóbevételek

Hatósági tevékenység:
- közterületen
építési
anyagok
tárolásának
engedélyezése
- fakivágási engedélyek kiadása
- szakhatósági hozzájárulások kiadása
Egyéb ügyek:
- statisztikai jelentések készítése
- műszaki nyilvántartás vezetése
- közreműködés birtokvitás ügyekben, telkek nem
hivatalos tájékoztató jellegű kimérése
- épület,
helyiség
rendeltetésének
megváltoztatásához vélemény készítése adó
elengedéséhez
- közút és járda területét érintő közterülethasználat engedélyezésénél közreműködés
- közútkezelői hozzájárulások előkészítése
- szakhatósági
hozzájárulások
megadásának
előkészítése
- közúti jelzőtáblák meglétének és állapotának
ellenőrzése, szükség szerinti beszerzése
- ingatlanok, ingatlanok előtti közterületek
gondozásának ellenőrzése, árkok, átereszek
állagának
ellenőrzése,
szükség
esetén
felszólítások kiküldése
- önkormányzati utak és árkok, átereszek
folyamatos ellenőrzése
- önkormányzati beruházások előkészítésénél
közreműködés (árajánlatok kérése).
- polgári védelmi ügyek intézése
- szabályozási terv készítésénél közreműködés
- környező települések szabályozási tervének
véleményezésében közreműködés
- önkormányzati
telekrendezési
ügyek
előkészítése
- önkormányzati építési engedélyezési ügyek
előkészítése
- lakosság tájékoztatása építési engedélyezési
ügyekben
- vagyongazdálkodással,
vagyonkataszterrel

Zsiga Attila
jegyző
·

Tájékoztató a helyi adókról

1. Helyi iparűzési adó:
Újudvar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2002.(XII.18.) számú rendelete
Adóalanyok száma: 131
Adómérték:
Állandó jellegű iparűzési adó esetén: 2 %
Ideiglenes iparűzési adó esetén (vásározás, piacozás): 1.000,- Ft/nap
Ideiglenes iparűzési adó esetén (egyéb esetben):
5.000,- Ft/nap
Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek az
1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdés, illetőleg a
39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási
szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
Jelenleg az adóalanyok közül 61 vállalkozó mentesül
a rendelet alapján az iparűzési adó fizetése alól.
2. Építményadó:
Újudvar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2002.(XII.18.) számú rendelete
Adótárgyak száma: 20
Adómérték:
Az építmény alapterületére vonatkozóan: 300,Ft/m2
3. Magánszemélyek kommunális adója:
Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete
22/2002.(XII.18.) számú rendelete
Adótárgyak száma: 382
Adómérték:
Lakóház:
9.000,- Ft/év
Hegyi pince: 2.700,- Ft/év

4. Talajterhelési díj:
Újudvar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2012.(XII.1.) számú rendelete
A szennyvízcsatornára rá nem kötött ingatlanok
vízfogyasztása, bevallás alapján.
Adótárgyak száma: 21
Adómérték: 2012. február 1-től 1200,- Ft/m3 x 1,5
(területérzékenységi szorzó) = 1.800.- Ft/m3
A talajterhelési díjat fizető adózók terheit jelentősen
növeli 2013. évben, hogy a 2012. február 1-től keletkező szennyvíz után tízszeresére emelkedett a fizetendő talajterhelési díj összege. A talajterhelési díj
egységdíjának emelkedését a 2011. évi CCI. törvény
234. §-a módosította, mely előírás szerint az alapdíjat 2012. február 1-i hatállyal a korábbi 120 Ft/m3
helyett 1200 Ft/m3 összegben határozta meg.
A talajterhelési díj mértékét, a talajterhelési díj meghatározott alapja, (ez az elfogyasztott víz mennyisége) a meghatározott egységdíj (1200 Ft), valamint a
település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Újudvar esetén 1,5) szorzata
határozza meg.
1200 Ft/m3 x 1,5= 1800 Ft/m3
A megemelkedett talajterhelési díjat először 2013.
március 31-én kell megfizetni a 2012. február 1.től felhasznált ivóvíz mennyisége után azoknak,
akiknek a fogyasztási helye nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető az elszállított
szennyvíz, számlával igazolt költségével.
A fentieket figyelembe véve, javasoljuk az érintetteknek, hogy a szennyvízcsatornára való rácsatlakozást mielőbb kezdeményezzék a Délzalai Víz- és
Csatornamű Zrt.-nél, mivel a megemelkedett díj fizetésétől eltekinteni nem lehet!
5. Gépjárműadó: Adótárgyak száma: 404
6. Késedelmi pótlék: Befizetési határidőn túl
történő befizetés esetén mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365öd része.
7. Egyéb bevételek:
Egyéb bevételek számlán más hatóság által kimutatott adók módjára behajtásra átadott szabálysértési
bírságokat és a közigazgatási bírságok önkormányzatot illető részét tartjuk nyilván.
II. Más hatóságnak továbbítandó bevételek:
1. Illeték: Eljárási szolgáltatási díj, valamint eljárási illeték.
2. Idegen bevételek:

Idegen bevételek számlán más hatóságok által kimutatott adók módjára behajtásra átadott köztartozásokat tartunk nyilván, amelyek 100 %-ban a behajtást
kérő szervet illetik. (megelőlegezett gyermektartásdíj, érdekeltségi hozzájárulás, igazgatási szolgáltatási díj, munkaügyi bírság, közigazgatási bírság és más
önkormányzatoknál nyilvántartott adótartozások)
III. Adóhátralékok behajtása
Önkormányzatunknál a helyi adótartozások és az
adók módjára behajtandó köztartozások behajtása
folyamatosan zajlik
Az adók fizetési határidejét követően kerülnek kiküldésre a fizetési felszólítások. A befizetések a fizetési felszólítások hatására is csak részben teljesülnek.
A behajtások foganatosítására lehetősége van az önkormányzatnak a magánszemélyek munkáltatójára
vonatkozó adatot kérni a Zala Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől, majd a munkaviszonyban vagy nyugdíjellátásban részesülő hátralékosoknál letiltást kezdeményezhet.
A vállalkozók esetében a NAV-tól van lehetőség a
bankszámlaszámokra vonatkozóan adatkérésre, a
bankszámlaszámok ismeretében, pedig inkasszó benyújtására.
Sok esetben, főleg a megelőlegezett gyermektartásdíjak esetén eredménytelen a behajtás, mert sem letiltható jövedelemmel, sem vagyonnal nem rendelkeznek a hátralékosok. Tovább csökkenti a behajtás
esélyeit az a körülmény, hogy míg korábban bármely
nyugellátásból letiltható volt az adótartozás, 2012.
január 1-jétől jogszabályi változás miatt a rokkantnyugdíjból nem lehet letiltást foganatosítani.
Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy a 2012.
adóévet érintő helyi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2013. május 31. Az ezzel
kapcsolatos nyomtatványok kézbesítése előreláthatólag április második felében történik meg az önkormányzat nyilvántartásában szereplő vállalkozók részére.
Bazsóné Szabó Erika
adóügyi ügyintéző
·
Közérdekű információ a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatban!
2013. február 27-vel változtak a földhasználati bejelentésre vonatkozó szabályok. A legfontosabb változás, hogy a földhasználati nyilvántartási eljárás

mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.
A változás azt jelenti, hogy a 2013. február 27-e után
földhasználati bejelentést benyújtó földhasználónak
az igazgatási szolgáltatási díjat már nem kell megfizetnie, illetve annak a földhasználónak, aki 2013.
január 1-je után és a fenti időpontot megelőzően tette meg a bejelentést és a díjat is megfizette, a díjat
hivatalból 90 napon belül a kormányhivatal visszatéríti.
2013. március 30-ig minden olyan területet, amely a
tulajdoni lapja szerint rendelkezik aranykorona értékkel, be kell jelenteni a földhivatalnál.
Bejelentésre a földhasználó köteles. A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem
engedte át más személy részére. Az átengedéshez
haszonbérleti földhasználati szerződés szükséges.
Szóbeli megállapodások nem fogadhatók el.
A kormány 2013. március 13-i ülésén országosan
felfüggesztette a zártkerti területek bejelentési kötelezettségét. Az ügyben törvény módosítás várható,
mellyel véglegesen megszűnik a zártkertek bejelentési kötelezettsége.
Az eljárások felfüggesztése csak azokban az esetekben áll fenn, amikor a zártkerti ingatlan tulajdonosa
termőföldjét maga használja, vagyis ezekben az esetekben a tulajdonosnak a saját használatát nem kell
bejelenteni. Az ettől eltérő használat bejelentése
azonban továbbra is terheli a földhasználót, aki tehát
zártkerti termőföldet haszonélvezeti jogánál fogva,
vagy haszonbérlőként használ, bejelentést kell tennie.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a zártkerti termőföldekre vonatkozik, a külterületi termőföldek bejelentési kötelezettsége változatlan. Termőföld e
tekintetben, ami a tulajdoni lapon aranykorona értékkel szerepel.
Minden külterületi szántó, rét, kert, legelő, szőlő,
gyümölcsös, nádas, fásított terület (nem erdő) bejelentés köteles.
Nem kell bejelenteni a lakótelkek mögötti, ún. kertalja területeket, ha azok belterületen helyezkednek el
és nincs aranykorona értékük.
Zsiga Attila
jegyző
·
Vigyázzunk értékeinkre!
Ismételten felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy
figyeljenek jobban a környezetükben megjelenő,

idegen gyanúsan viselkedő személyekre. Mindanynyiunk érdeke, hogy a községünkbe érkező rossz
szándékú emberek a jövőben elkerüljenek bennünket. Kérem Önöket, hogy ha olyan személyeket látnak, akik feltételezhetően nem tisztességes szándékkal tartózkodnak településünkön, azonnal jelezzék a
rendőrségi körzeti megbízottnak, a rendőrség ügyeletére, vagy a polgárőrség tagjainak. Az elmúlt időszakban sok intézkedést vezettünk be, és tervezünk
is a jövőben megvalósítani, amely a lakosság közbiztonságának javulását eredményezheti. Megtiltottuk a
házaló tevékenységet, 2012. áprilisa óta egyesületi
formában működik és járőrözik a polgárőrség, valamint aktívan segítik a rendszeresen településünkön
megjelenő rendőrség járőreinek munkáját. Tudatom
a lakossággal, hogy a traffipaxos és kamerával felszerelt autókat, nem a mi kérésünkre küldik Újudvarra, hanem külön belső rendőrségi vezénylés szerint. A községünkbe érkező emberek figyelmét, jól
látható táblákon hívjuk fel arra, hogy milyen eszközökkel védjük meg az újudvari lakosok javait. Ezek
az intézkedések mit sem érnek, ha az emberek közömbösen viselkednek, és érdektelenséget tanúsítanak a potenciális bűnözőkkel szemben. Kérem a lakosságot, hogy mindannyiunk érdekében a jövőben
több figyelmet fordítsanak a saját és mások vagyontárgyainak megóvására.
Köszönettel:
Jakab Sándor
polgármester
·

Részlet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
leveléből, mely felolvasásra került március 3-án
vasárnap minden szentmisén.
"2013 szeptemberétől tekintettel a megváltozott állami törvényekre, új helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy a "hités erkölcstan" nevű tantárgy választásával, melyet az
előbbi helyett kötelezően választható tárgyként jelöl
meg a törvény, órarendi kereten belül részesüljenek
a fiatalok megfelelő felekezeti hitoktatásban, Az új
tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák
első és ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A
többi évfolyam tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre azonban a többi osztályokban az eddigi módon kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás…

Püspöki Konferenciánk az előző hetekben hivatalosan értesített minden állami és önkormányzati általános iskolát arról, hogy a Katolikus Egyház az adott
intézményben kész a hit- és erkölcstan oktatásának a
megszervezésére
Kedves Szülők!
Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén
kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig
nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és
művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik
hozzá, hanem- és főként- az is, hogy megtalálják
helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai
hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az
iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a
teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban
végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg
közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első
gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is.
A Szentlélek segítséget kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon."
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
·
Újdonság a betegellátásban
A háziorvosunkkal, Dr. Alemayehu Asnake doktor
úrral, egyeztetve igyekszünk folyamatosan javítani
BETEGEINK ELLÁTÁSÁT KÖZSÉGÜNKBEN.
Ennek köszönhetően ma már nem fordulhat elő,
hogy a betegek vizsgálata alatt idegenek is belépjenek a rendelőbe, mert ezt a doktor úr szigorúan megtiltotta. A receptre várakozók sem kivételek ebben,
mert a betegek személyiségi jogai fontosabbak minden másnál. A háziorvosunkkal egyetértve a közeljövőben kialakításra kerül még egy vizsgáló helyiség. Itt az orvos és a beteg tartózkodik kizárólag.
Ezzel lerövidül a várakozási idő is, hiszen a technikai és adminisztrációs ügyek többsége az asszisztensnél másik helyiségben fog történni. Továbbra is
minden második szerdán 7,00 órától lehetőség lesz a
laborvizsgálatokhoz szükséges vérvételre helyben
melyet falugondnokunk visz a kórház laborjában.
Április 15-től azokat az idős betegeket, akik távol
laknak a falu központtól a rendelési idő alatt kérésükre a falugondnok beszállítja orvosi vizsgálatra.

Morgánypusztáról 7,15 perckor, Kámáncspusztáról
7,30 perckor van lehetőségük a betegeknek, az önkormányzat kisbuszát erre a célra igénybe venni.
Kérjük azokat az embereket, akik igénybe szeretnék
venni ezt a szolgáltatást, hogy előzetesen jelezzék
szándékukat az önkormányzatnál. Minden beteget a
lakásáról elhozunk, és haza is viszünk. Természetesen településünk egész területén igénybe vehetik a
falugondnok segítségét.
·
Anyakönyvi híreink:
Akik megszülettek:
Beke Szabolcs és Bekéné Szűcs Violetta
Alsómező utcai lakosok gyermeke: Beke
Rebeka.
Istiván Tamás és
Domina Erzsébet Alsómező utcai lakosok kisfia,
Istiván Áron.
Tóth Zoltán és Kiss Szilvia Ország úti lakosok
gyermeke, Tóth Gergő.
Vajda Edina és Zsiga Gábor Ország úti lakosok kisgyermeke, Zsiga Milán.
Akiktől búcsúzunk:
Nyári Károly Ország úti lakos,
Héder Balázs Petőfi utcai lakos,
Balázs György Dózsa utcai lakos,
Béres Lajosné Fő úti lakos.
„…Csak a jók mennek el,
ő teljesít,
és a szívünk úgy fáj,
s a szánk visszahív.
Uram fogadd be őt,
a jók közül volt,
csak értünk élt,
a mindenünk volt!”
·

„Malacunk van!”

Hulladékszállítás

Kedves újudvari lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a kommunális adó az
utak és a járdák felújítását és karbantartását szolgálja. Újudvaron a kommunális adó 9.000,- Ft/év,
amelynek összege 2002. évtől változatlan, és jóval
elmarad a megengedett 24 ezer Ft-os felsőhatártól. A
környező településeken ennél magasabb összegű
adótétel került bevezetésre, és a hulladékszállítási
díjat azonban az ott élők fizetik. A Képviselőtestület döntése értelmében 2013-ban sem emeltük a
lakosság adóterheit, így idén kevesebb jut a sportra,
és a civil egyesületek valamint a polgárőrség sem
részesül anyagi támogatásban az Önkormányzattól.
Településünkön a hulladékszállítást a SaubermacherPannonia Hulladékszállító Kft. végzi. Egyéni hulladékszállítási szerződést Önökkel a fenti cég fogja
megkötni, ennek időpontjáról eddig nem tájékoztatták az Önkormányzatot, a szerződés megkötése a
közeljövőben várható. Korábbi években a lakossági
hulladékszállítási díjat az Önkormányzat fizette oly
módon, hogy a befolyt kommunális adó összegét
kiegészítette, ebből került utalásra a hulladékszállító
vállalkozás felé. Az idei évtől azonban az Önkormányzat lényegesen kevesebb állami normatívából
gazdálkodik, ezért ezt a lehetőséget a továbbiakban
nem tudja finanszírozni. A szelektív hulladékgyűjtés
a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás keretén
belül történik, melyet, a temetői konténer ürítésével
együtt továbbra is az Önkormányzat fizet.

Már megszokhatták, hogy mindig valamilyen aktuális állategészségügyi problémával foglalkozok írásomban. Most sincs ez másként.
Tavasz közeledtével eljött a malacok vásárlásának
az ideje is. Sajnos az időjárás nem kegyes a termelőkhöz, mert az éjszaka mínuszok megviselik a fiatal
szervezetek, ilyenkor sokkal gyakrabban fordulnak
elő tüdőproblémák is. Figyeljünk arra, hogy állataink szélvédett helyen vészeljék át az első napokat,
akár infralámpás melegítés is ajánlott lehet pár napig. Fontos a bőséges almolás, azonban figyelni kell
arra, hogy az alomszalma ne tartalmazzon sok kalászt. Ezt ugyanis szívesen elfogyasztják az állatok,
és későbbiekben súlyos bélgyulladást ,esetleg hashártyagyulladást kaphatnak tőle. Nagyon ügyelni
kell arra is, hogy a telepítés napján koplaltassuk meg
a malacokat, ne adjunk neki azonnal teljes mennyiségű tápot, mert gyakran hasmenésesek lesznek attól
az állatok, súlyosabb esetben ödéma-betegséget
kapnak, amely jelenlegi tudásunk szerint gyógyíthatatlan kórfolyamat. Megelőzésképpen keverhetünk
ACIBET takarmány-kiegészítőt egy héten át a tápba,
és nem árt ha vitamin-kiegészítést is adunk. Nem
kell nagy dolgokra gondolni, a jól bevált JOLOVIT
oldat éppen megfelelő lesz. Ajánlatos még az első
héten elvégezni a féregtelenítést is. A sertés orsóférgének lárvái ugyanis vándorlásuk során minden szövetbe eljuthatnak, azt roncsolva „toxinok” szabadulnak fel, ami az immunrendszert jelentősen csökkenti, ezzel rontja állataink gyógyulási képességét is.
Ha legnagyobb gondoskodás ellenére mégis kialakul
valamelyik betegség, akkor
lehetőség szerint a betegségek
kezdeti
szakaszában
hívjanak állatorvost. Ellenkező esetben egy komoly tüdőgyulladást meggyógyítani is nehezebb, nem beszélve a maradandó elváltozásokról a tüdőben. Ezek az állatok a későbbiekben nem fejlődnek megfelelő ütemben, gazdasági
teljesítményük jelentősen elmarad alomtársaikétól.
A bélgyulladás pedig könnyen ödéma-betegségbe
mehet át, onnan pedig nincs visszaút.
Jó állattartást kívánok mindenkinek:
dr. Bozsoki Attila
·

Zsiga Attila
jegyző
·
Kedves Újudvariak!
Megnyitottuk Nagykanizsán a Belvárosi Látáscentrum üzletünket, ahol:
-

Szemüvegkeretek, minőségi szemüveglencsék, kontaktlencsék, napszemüvegek széles
választékban kaphatók.

Nyitási akciónk 2013. április 30-ig tart! Minden
érdeklődőt szeretettel várunk az Erzsébet tér 23.
szám alatti üzletünkbe, ahol az újudvariaknak
15% kedvezményt biztosítunk!
További információk:
www.facebook..com/Belvárosi-Látáscentrum

