ÖNKORMÁNYZATI
HÍRLEVÉL
Köszöntő
Május első vasárnapján, a legszebb tavaszi ünnepen az édesanyákat
ünnepeljük.
Anyák Napja alkalmából szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden
kedves
Kunpeszéri Édesanyát, Nagymamát és Dédmamát!
Köszöntésül fogadják szeretettel ezt a kis verset
Az édesanya
Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

2010. április 30.

Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tisztelt Nyugdíjasok!

A Dunanett Kft. 2010. május 11-én lomtalanítást végez a lakosság részére. A
lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családiházas ingatlanokon
felhalmozódott háztartási szilárd hulladékot, amely méreténél fogva nem fér
el, a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes
edénybe.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásokban feleslegessé vált használati
tárgyak.
Az összegyűlt lomot a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni,
rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt,
számítógép monitort, akkumlátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari,
illetve mezőgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet,
nyesedékeket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
(Az elektronikai hulladékok gyűjtése más alkalommal történik, annak
időpontjáról és módjáról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.)
Kunpeszér Község Önkormányzata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIÓ 200O BT:
KOMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
Ideje: 2010. Május 10. 16.30-18.00
Helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme
Szolgáltatások:
1. Látásvizsgálat csak 14 év felett
2. Szemüvegek elkészítése és házhoz szállítása fél év garanciával
3. Óriási keretválaszték 3..500,- Ft-l.5.000,- Ft
4. Műanyag és üveglencsék nagy választéka
(fényre sötétedőtől a bifokális kétrészes lencséig)
5. Szemüvegtokok és más kiegészítők értékesítése

Akciók:
1. Látásvizsgálat .500.- Ft
2. Ha szemüvegét nálunk készítteti a látásvizsgálat ingyenes.
3. Egyes keretek árából 30-.50% engedmény
4. Nyugdíjasoknak l5% kedvezmény
5. Két szemüveg készíttetése esetén 10% kedvezmény
- nyugdíjasok kivételével
6. Az első öt ügyfél további kedvezményekben részesül szemüvegkészítés esetén

Az elmúlt időszakban többször felmerült a nyugdíjasklub létrehozásának
ötlete községünkben. Levelünkkel azért kerestük meg a Kunpeszéri
nyugdíjasokat és a nyugdíjas korhoz közelállókat, hogy felmérjük, van –
e igény egy ilyen közösség létrehozására.
Bízunk abban, hogy többen vannak, akik szívesen töltenének
rendszeresen néhány órát a korosztályukhoz tartozókkal.
Egy klub lehetőséget adna arra, hogy az idősebbeket érintő és érdeklődő
témákról beszélgessenek,
különböző témákban előadókat hívjanak (pl.: egészségügy stb.),
kirándulásokat szervezzenek,
közös ünnepnapokat tartsanak,
megismerjék a község intézményeinek életét (óvoda,iskola)
vendégül hívják a szomszéd települések nyugdíjasklubjait.
Ezen kívül még számos program, ötlet lenne arra, hogy kellemesen
töltsék együtt az időt!
Tisztelettel kérjük a nyugdíjasokat, válaszukat juttassák el a
házisegítségnyújtásban dolgozó gondozónőkhöz, vagy Salgáné
Ágikához, aki örömmel kezd hozzá a nyugdíjasklub megalakításához.
Kérjük, aki úgy döntött, hogy szívesen tagja lenne a nyugdíjasklubnak,
jöjjön el az első megbeszélésre 2010. május 14-én (pénteken) du. 15
órakor a Könyvtárba.
Sipos Gyuláné
Polgármester
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orvosi rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jövő héten, (május 3-tól) Kovács
Doktor úr szabadsága idején a helyettesítést Dr. Örményi László
Tatárszentgyörgyi háziorvos látja el.
A rendelési idő változatlan !

(hétfő, szerda, péntek 14 – 16 óráig)

Képviselő-testületi hírek
A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének tájékoztatása
A Képviselő-testület április 22-i ülésén döntött arról, hogy a piactéren
felújítást végez.
Szilárd burkolat kiépítésével és értékesítő pavilonok elhelyezésével
igyekszünk megfelelő körülményeket biztosítani az értékesítéshez.
A munkák várhatóan június végéig befejeződnek.
---------------------------------------------------------------------------------------A lakosság igényeit figyelembe véve döntött a Képviselő-testület arról,
hogy a temetőben urnafalat építtet. A tervezés folyamatban van.
---------------------------------------------------------------------------------------Önkormányzatunk tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak. Ezáltal a KEOP-2.3.0 „ A települési szilárd
hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése
2” elnevezésű pályázat sikeres elbírálásának köszönhetően egy nagy
beruházás valósulhat meg községünkben. A szeméttelepünk teljes
rekultivációja elvégezhető.
Az ősszel megkezdett munka folytatódik, s előreláthatólag júniusban
befejeződik.

TÁJÉKOZTATÁS

Sajnálattal tájékoztatjuk a tisztelt érintett lakosságot, hogy a háztartási
gépcsere programot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a
pályázatok befogadását 2010. április 23-án 14.00 órától
felfüggesztette. Eredetileg, a pályázati kiírás szerint 2010. október 31-ig
lehetett volna pályázatokat benyújtani.
Egyesületünknél az összegyűjtött igényeket regisztráltuk, az
adminisztratív és szervezői teendőkkel elkészültünk, a pályázat
benyújtását 2010. április 26-án terveztük.
Bízunk abban, hogy a Minisztérium újra megnyitja a lehetőséget a
pályázatok benyújtására, amelyről értesíteni fogjuk a lakosságot.

Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete

---------------------------------------------------------------------------------------Mint az előző években most is élünk a közcélú foglalkoztatás
lehetőségével. Jelenleg 6 személyt foglalkoztatunk, s ennek
köszönhetően rendezettek közintézményeink, közterületeink.
Kérjük a lakosságot, mindenki tartsa rendbe háza környékét, törekedjünk
közösen egy szép, rendezett falukép kialakítására!
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Dr. Fodor László állatorvos tájékoztatja a lakosságot, hogy
A szervezett eboltás időpontja Kunpeszéren:
Az oltás dátuma
2010. május 13.
(csütörtök)

Helye
Kiserdő
Ifjúsági Park
Középpeszér, Magtár

Időpontja
0900 - 1300
1330 – 1500

A pótoltás időpontja:
2010. május 19. (csütörtök); Ifjúsági Park; 0900 - 1300
Háznál oltás folyamatosan lesz.
Tájékoztató az ebek veszettség elleni kötelező oltásáról:
Szervezett oltás:
2.500,- Ft / eb (kihirdetett időpontok)
Rendelőben oltás:
2.500,- Ft / eb (05.01 – 09.30. között)
Háznál oltás:
3.000,- Ft / eb + km költség (tanyán)
Féreghajtó tabletta: 100,- Ft / ttkg / eb
Eboltási igazolvány: 250,- Ft / db (elveszett, csere)
Példa:

20 kg-os eb felvezetve: 2.500,- + 2 x 100,- = 2.700,20 kg-os eb otthon:
3.000,- + 2 x 100,- = 3.200,- (+ km)

A veszettség elleni oltást a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet, a féregtelenítést a
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet írja elő. Mindkettő az emberek – és nem a kutyák –
érdekében kötelező (állatról emberre terjedő betegségek)!

---------------------------------------------------------------------------------------A tatárszentgyörgyi tüzérségi lőtér 2010 május havi igénybevételi terve
03 - 06 08.00 – 23.00
07.
08.00 – 18.00
10.
08.00 – 16.00
11.
08.00 – 23.00
12 - 13. 08.00 – 16.00
14.
08.00 – 17.00
17 – 21.08.00 – 16.00
25 – 27.08.00 – 23.00
28.
08.00 – 18.00
31.
08.00 – 23.00
A lőtéren tartózkodni tilos és életveszélyes!

A kiadványért felel:
Sipos Gyuláné
polgármester

2010. május

Polgármesteri Hivatal
Kunpeszér

