2016. január

„Havas” játékok az udvaron
„Új év, új év, új esztendő! Hány csemetéd van?
Tíz meg kettő!...
Jégen járó Január,
Fagyot fújó február…”
Az új évet – az ünnepek
elteltével – mi is várakozással, verses köszöntőkkel, a
találkozás örömével kezdtük meg óvodánkban .
A bezárt folyosónk a gyakorlatban jól vizsgázott, hiszen megvédett bennünket a
jégtől, hótól, elcsúszástól, s e
mellett a téli öltözködés nehézségeit is segített megoldani.
Az
egészségnevelési
programunk folytatásaként

Dobjam...?
- a napi mozgás, és a friss
gyümölcsök, magok, aszalványok fogyasztása mellett
- külön örömünkre szolgált,
hogy a hóesés izgalmas látványát, és a „havas” játékokat már együtt élhettük át
gyermekeinkkel.
A nagy-és középső csoportosokkal a közeli dombon csúszkáltunk. Szán-

kónk ugyan nem volt, de
Grécz Marika néni pillanatok alatt kisegített bennünket a műanyag- zsákokkal.
Vidám sikongásunk, hancúrozásunk zaja még a környékbeli szomszédokat is
odacsalta. (Kröhnung Rozi,
Szabó Jani, Péter Shmid)
Az udvaron az „apróságok” közül néhányan ijedten, pityeregve élték át a „félelmetes” nagy fehérséget,
ami hideg is, vizes is, …
de aztán a közös hócsata és
hempergőzés hamar jókedvre derítette őket is.
A téli napsütés, a tiszta levegő is többnyire a szabadba csábítja kis csapatunkat.
Igaz, a hó olvadása folytán a
sárral „ ismerkedünk”, amely
a gyerekeknek szintén játék,
élmény, tapasztalat.
Január 19-én megtartottuk szülői értekezletünket, melyen megbeszéltük
az óvodások farsangi báljával kapcsolatos teendőket.
Hagyományainkhoz híven
a gyerekek jelmezbe öltözve búcsúztatják a telet. Lesz
eszem-iszom, dínom - dánom, vígalom, tombola stb.,
melyre a falu lakosságát (apraját, és nagyját) szeretettel
várjuk.
Mulatságunk időpontja:
2016. Február 6., szombat
délután 3 óra.
Helye:
Erdősmecskei
Kultúrház
A vidám hangulathoz a
zenét Buszlauer Péter biztosítja.
Lőrinczné
Takács Aranka
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Tájékoztatás a járási ügysegédi
rendszerről
Tisztelt Lakosság!
A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd
az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező
szervhez.
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
– lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása
– lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása
– mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei
– szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen:
• jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti
szolgáltatások),
• szülői ház elhagyása iránti kérelem
• otthonteremtési támogatás iránti kérelem
• gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele
• egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló
kérelem
• ápolási díj megállapítási iránti kérelem
• közgyógyellátással kapcsolatos kérelem
– szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása
– egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása
– az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról,
jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.),
– helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés
az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel
– egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre
irányuló kérelme esetén
– földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltéséban közreműködés
A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony
ügyintézés.
Pécsváradi Járási Hivatal Ügysegéd Erzsébet
Ügysegédek:
Dr. Kurucsai Andrea, Dr. Szász László
Cím: 7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Ügyfélfogadás: K: 8.30-9.30

Pécsváradi Járási Hivatal Ügysegéd Nagypall
Ügysegédek: Dr. Kurucsai Andrea, Dr. Szász László
Cím: 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.
Ügyfélfogadás: K: 11.30-12.30
Az ügysegédek ügyfélfogadása megtalálható a www.erzsebetikoh.hu /járási hivatal fülben/ webcímen.
Erzsébet, 2016. január 22.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Tájékoztatás a pálinkafőzés
szabályainak változásáról
Tisztelt Lakosság!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016.
január 1-jével jelentősen módosultak.
Magánfőző az a személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből
saját tulajdonú eszközzel állítja elő a párlatot. 2015. január
1. napjától a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a
tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni. az
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz, mint lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
67/A§ (2) bekezdése alapján a bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha
az eltér a magánfőző lakcímétől.
2016-ban a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnik, évente 1000 Ft átalányadó fizetési kötelezettség terheli, melyet a lakóhely szerinti önkormányzatnak kell fizetni.
A bevallási nyomtatvány a www.erzsebetikoh.hu/nyomtatvanyok/ado/Desztillalo Berendezes oldalról letölthető.
A bevallást a Hivatal Nagypalli Kirendeltségének címére
(7731 Nagypall, Szabadság u. 26.) kell küldeni az Adóirodának, az adóiroda munkatársai ügyfélfogadási időben, illetve a 36/72/466-752, telefonszámon adnak további felvilágosítást.
Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdonság!)
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult.
Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat
adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól. Részletesen információ a hivatal és az önkormányzat weblapján található.
Erzsébet, 2016. január 22.
Dr. Tóth Sándor
jegyző
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Tájékoztatás az önkormányzati
tulajdonú, behajtási tilalommal
érintett közterületekre gépjárművel
történő behajtás engedélyezésnek
rendjéről
Tisztelt Úthasználó!
A Erdősmecske községben az önkormányzati tulajdonú,
behajtási tilalommal vagy súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Az útvonalengedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően, de legalább 8
nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellet
a. a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója,
b. az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró
személy nyújthatja be.
A rendeletben meghatározott engedélyek (a továbbiakban engedély) kiadása iránti kérelmet az Erzsébeti Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a
rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően határoz a behajtási vagy útvonalengedély kiadásáról, vagy
a kérelem elutasításáról. Rendkívül indokolt esetben a jegyző
engedélyezheti a soron kívüli ügyintézést.
Az engedély egy adott gépjárműre adható ki, a rendelet
által előirt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy
a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén
minden gépjárműre külön engedélyt lehet kiadni. Az engedély csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem
érvényes.
Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben
megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének
legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.
Az engedély a meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn.
Az engedély kiadásáért a kérelmezőnek a Rendelet 3.
számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetnie,
az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 5010002612103100-00000000 számú számlájára átutalási postautalványon vagy banki átutalással. Az engedély csak a rendeletben meghatározott díj megfizetéséről szóló igazolás
bemutatását követően adható át a kérelmezőnek.
Az engedély birtokában a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által okozott károk helyreállítása
annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az
engedélyt kiállította (helyreállítás kötelezettje).
Erzsébet, 2016. január 11.
Dr. Tóth Sándor
jegyző

Iskolai hírek
Erdősmecske
Község
Önkormányzata
nevében
megkérem a lovászhetényi és
erdősmecskei nagycsoportos
óvodások szüleit, hogy lehetőség szerint a gyermekeiket
a tankerületi illetékességű
iskolába, jelen esetben Erdősmecskére írassák iskolá-
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ba, hiszen a létszám csökkenése kritikus. Amennyiben
nem élnek ezzel a lehetőséggel az iskola fenntarthatóságát veszélyezteti a jövőre nézve.
Beíratáskor ezt a tényt is
vegyék figyelembe döntésük
meghozatalakor.

Beszámoló a 2015-ös évben végzett
kultúrális tevékenységeinkről
Galéria Kultúrház Erdősmecske

A 2015-ös évet egy érdekes kiállítással kezdtük 55 JÓKÍVÁNSÁG (55 GUTEN WÜNSCHEN) címmel. Ezt
követte falunk általános iskoláját bemutató munánk AZ
ERDŐSMECSKEI ÁLTALÁNOS ISKOLA (DIE
METSCHGER GRUNDSCHULE), ahol együtt tevékenykedtünk falunk Német – Magyar Baráti Egyesületével.
Minden látogató élvezte Riedl Roman meglepetésekkel teli
műveit MŰVÉSZET ÓCSKAVASBÓL (KUNST AUS
SCHROTT). A kiállítás zárásakor még idomított kutyák
bemutatóját is élvezhettük. Szorosan követte a mindenki
csodálatát kiváltó nosztalgikus ERDŐSMECSKEI KINCSESLÁDÁNK (DIE METSCHGER SCHATZKISTE) című kiállítás megnyitója, majd Schmid Péter ÉPÍTÉSZET ÉS VÁZLATOK (Peter Schmid ARCHITEKTUR
& SKIZZEN) nemzetközi kiállításmegnyitója következett,
mely szintén sok látogatót vonzott. Ezévi utolsó kiállításunk,
ahol Nyéki Viktória festményeit és fényképeit élvezhettük
Lovászhetényben (Laßhetting) került megrendezésre, igen
sikeresen. Ez volt a galéria 10.0! kiállítása.
Kulturkreis Metschge – Kultúrabarátok Erdősmecske

2015-ben kilenc német nyelvű felolvasó- és filmestet tartottunk. Hallhattunk Goethe, Lampalzer, Lisinski, Morgenstern, Petőfi és Roth műveiből, csodálhattunk indiai rövid
történeteket és egy összefoglalást is kaptunk német-magyar
költőinkről. A filmvetítések során néhány, már klasszikusnak
tekinthető, német és osztrák eredetű mozifilm humorát élvezhettük a 30-as évektől napjainkig terjedő időszakból. Az
év utolsó alkalma itt is egy ünnepi kerek számmal zárult: 10.
alkalommal gyűltünk össze egy kis közös karácsonyozásra!
Találkozunk minden hónap végén szombaton!
Eseményeinken nagy örömmel látnánk még több érdeklődőt.
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Kis anyakönyv

Nagy Botond 2015. december 4-én született, gratulálunk a családnak.
Sashalmi József 2016. január 5-én elhunyt, részvétünk
a hozzátartozóknak.

Nyugdíjas Klub

2016. január 17-én a Nyugdíjas Klub tagjai kirándulást
szerveztek Geresdlakra, ahol megnéztük a „Mézeskalács
falu” kiállítást, a Terítő és párnakiállítást, a kézimunka kiállítást. A babakiállítás aratott legnagyobb sikert, ahol régi sváb
szokásokat, munkafolyamatokat, pillanatképeket, viseleteket
elevenítettek fel a kiállított babák.

Beharangozó
A szokásos nőnapi rendezvényünk március
5-én lesz az előző évek hagyományai szerint.
18 órakor vacsora
19 órától-02 óráig Bál
Zene: Hahner Duó
Bővebben a plakátokon lesz információ!

Elérhetőség, telefonszámok

Polgármesteri Hivatal
7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu
Polgármester:
Benkovics Győzőné
Tel.: 20/313-4099. E-mail: polgarmester@erdosmecske.hu
Jegyző:
Dr. Tóth Sándor
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu
Jegyzői referens:
Földvári Edit
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzoiref@erzsebetikoh.hu
Nagypalli kirendeltség: 72/466-752
Erdősmecskei Német Önkormányzat
7723 Erdősmecske Petőfi utca 113.
Elnök: Hengl Mónika 30/326-2768
Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske,
Erdősmecskei Tánccsoport vezetője:
Hengl Melitta 30/750-7237
Óvodavezető:
Lőrinczné Takács Aranka 30/842-7758
Iskolavezető:
Kellerné Ömböli Emőke 72/455-102
Családsegítő szolgálat:72-465360
Orvosi rendelő:
Dr. Menczer Gábor 72/465-078
Nyugdíjas Klub
Vezetője: Hengl Jánosné 30/613-2755
E-on hibabejelentő: 06-40-200-636
Mezőföldvíz: Pécsvárad: 72-466-377
Paks: 06-40-462-000

Erdősmecskei
Hírmondó

Erdősmecske önkormányzatának kiadványa.
Polgármesteri Hivatal 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu
Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros,
Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

