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A következő Baba-mama 

klub időpontja: Május 26. 

10:00 órakor a Könyvtárban. 

Aktuális témája lesz: „A gyermekkori betegségek.” 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

Gólyahírek: 

 

 

Nagy Ádám 2016. 04. 07. 3500 g, 55 cm.                        

Baba-mama egészségesek, jól vannak.   

                Greksza Lejla 

                    védőnő 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 28-án 10:00 órától a Könyvtárban találkoztunk 

a Baba-mama klub résztvevői, ahol az előző hónapban 

választott témát – Mozgásfejlődés az I. félévben – 

beszéltük meg vetítéssel előadva és személyes 

tapasztalatok megosztásával egymás között. 

Április utolsó hete - a Védőoltások Hete Országos 

Program keretében, - szintén vetítéssel egybekötött 

előadás hangzott el Magyarország aktuális kötelező és 

ajánlott védőoltásairól. Az anyukák pedig szakmai 

anyaggal a kezükben tértek haza a foglalkozásról. 

 



A testület áprilisi ülése 

Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete április 27-én tartotta munkaterv szerinti ülését 

Magyarkeszi Község Önkormányzatával együtt. Az ülés Magyarkesziben zajlott, ahol a képviselők a 

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének zárszámadását tárgyalták. Ezt 

követően a jegyző számolt be hivatalának munkájáról. A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az 

ügyiratforgalom mutatja. A 2015. évben 2944 főszámon, 3136 alszámon, összesen 6080 ügyiratot iktattak be. 

Felsőnyék Község Önkormányzata 2015-ben 20 testületi ülésen 88 határozatot hozott. A Hivatal munkáját az 

ügyiratforgalmi statisztikán kívül olyan feladatok is jellemzik, amely számszerűsíthetően nem mérhetők. 

Egyrészt a pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos teendők, melyek, bár egy-egy főszámos ügyiratot 

jelentenek, időnként jelentős alszámmal rendelkeznek. Ezen felül nem lehet számszerűen bemutatni azt a 

mennyiségű adatszolgáltatást (telefonálást, fénymásolatot, hitelesített példányt, e-mailt stb.) amely ezen, és 

egyéb feladatok teljesítéséhez szükséges. Ugyancsak az ügyiratforgalomban be nem mutatható a személyes és 

telefonon történő kapcsolattartás az ügyfelekkel és más hatóságokkal, amelyek legalább olyan mértékű időt 

igényelnek, mint a konkrét ügyiratforgalom alapján történő ügyintézés. Ezen személyes kapcsolattartás 

részben azokhoz a feladatokhoz kapcsolódik, amelyben hatáskörrel rendelkezik az önkormányzat illetve a 

jegyző, viszont legalább ilyen mértékben kell kapcsolatot tartanunk a lakossággal olyan ügyekben, amelyek 

más hatóságok feladatkörébe tartoznak. Ezzel kapcsolatosan felvilágosító, jogszabály ismertető, tanácsadói 

munkát végez a hivatal minden dolgozója.  

A testület másnap folytatta munkáját, és elfogadta a 2015. évi költségvetés zárszámadását, valamint a belső 

ellenőrzésről szóló jelentést. Településünk kötelező feladatához tartozik: az óvodai nevelés, a 

gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok, 

háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint közművelődési, könyvtári feladatok ellátása.            Az óvodai 

ellátás, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatok, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a 

védőnői feladatok és a fogorvosi ellátás önkormányzatok közös társulásával működik. Az óvodai feladatok 

ellátásához 4.713 e Ft-ot fizettünk, a szociális és védőnői feladatok ellátásához 3.348 e Ft támogatást utaltunk 

a DÁM Társulásnak, a működési költségekhez és a belső ellenőrzéshez szintén hozzájárulást kellett fizetni 

532 e Ft összegben. A könyvtári feladatellátásáról 2013.január 1-től a Tolna Megyei Könyvtár bevonásával 

gondoskodott az önkormányzat. A háziorvosi feladatot 2015. január 1-jétől vállalkozó orvos látja el. 

A kötelező feladatok ellátása során az állami támogatás nem minden esetben biztosítja az adott feladat 

finanszírozását. Ennek ellenére a feladat ellátását biztosítani kell. A szükséges forrást saját bevétel 

felhasználásával pótoltuk. 

A kistérségi startmunka mintaprogram keretében több programban pályázott önkormányzatunk.                                      

A 2014 évről áthúzódó „Mezőgazdasági” program 2015.02.28-ig tartott 6 fő alkalmazása mellett.                                       

A „Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás” programelem keretében 8 főre igényelhettünk támogatást, 

ez a program 2015.04.07-én kezdődött és 2016.02.29-ig tart. A „Téli és egyéb értékteremtő” programban 15 

főt alkalmaztunk 2014.12.01-től 2015.03.31-ig. 2015.03.04-én kezdődött a következő „Mezőgazdasági” 

program, amely 2016.02.29-ig 12 főnek adott munkát. A belvíz elvezetési program 2015.03.04-én indult 

2016.02.29-ig 21 fő foglalkoztatása mellett.  

Egyeztettek a képviselők a 2016. évi programokról is, így az Európai Piknikről (Falunap, Orbán nap), a 

szüreti felvonulásról, az Idősek napjáró, és a Karácsony körüli ünnepségekről. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

Településünk május első két hetében több ország küldöttségét látta vendégül. A találkozók nemcsak az 

ismerkedésről a kapcsolatok ápolásáról szóltak, hanem fontos napi, aktuális kérdéseket vitattak meg a 

résztvevők. Az első héten a Törökországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Romániából érkezettek a 

médiatudatosságról, a médiaműveltségről tárgyaltak. A média veszélyeiről beszélgetve hangsúlyozták, hogy 

gyermekeinket úgy kell nevelnünk, hogy tudjanak keresni, értelmezni és csak a jót használni a 



megszámlálhatatlan mennyiségű és minőségű médiatartalomból és forrásból. A második héten török, olasz, 

szlovák és román delegáció vitatta meg a digitális és vállalkozói kompetenciák kérdését. Leginkább az okos 

eszközök használatának megismertetése fiataljainkkal a cél. Mindkét témakörben készül egy munkafüzet az 

iskolások részére, valamint tanári segédkönyv is, mely ajánlott tananyagként szerepelhet a tanórákon. 

Vendégeink részt vettek egy kiránduláson, valamint a Művelődési Házunkban egy műsoros esten, ahol 

magyar néptáncokkal és népszerű magyar zenei műfajokkal (népdal, operett, lakodalmas) ismerkedhettek 

meg.  

                                                                         ---------------- 

 

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről 
2016. április 19. napjától havonta egy alkalommal az alábbi napokon szállítja el a Dél-Kom: 

április 19. (kedd) -  május 17. (kedd) – junius 14. (kedd) – július 12. (kedd) – augusztus 09. (kedd) – 
szeptember 06. (kedd) – október 04. (kedd) – november 02. (szerda) – december 28. (szerda). 

Ehhez a CBA-ban havonként egy sárga színű zsák vehető át házanként.                                                                                                     
Akinek többre van szüksége, az átlátszós zsákba is kiteheti a jelzett napokon. 

 

 
 

HETENKÉNT ÓVODÁS FOGLALKOZÁS A KÖNYVTÁRBAN 
 

 

Az óvó nénik minden kedden délelőtt másfél órára átjönnek az óvodásokkal a Könyvtárba ahol 
a könyvtáros által előre választott mesekönyvből ismerkednek meg szép mesékkel, majd arról 

vetítést is megnézünk, beszélgetünk a tanulságokról közösen, lerajzoljuk, eljátsszuk vagy közben 
a témához kapcsolódó zenét is hallgatunk. Azután a gyerek-kuckóban egy kicsit játsszanak is, végül 

ügyesen rendet is tesznek az óvó nénik segítségével. 
 

Délutánonként a szüleikkel együtt szeretettel hívjuk az óvodásokat kölcsönözni mese könyveket! 
Pere Tündi helyett májustól Berkesdi Réka várja az ovisokat az újabb mesékkel. 



 


