Felsőnyék hírmondó
KÖZÖSSÉGI LAP

2018. április 42.szám.
Közösségépítés
„Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, senki más! Ha írsz, csak a lelkiismeretnek tartozol számadással, senki
másnak. Mindegy, mit várnak tőled, mindegy az is, mivel büntetnek, ha nem azt adod nekik, amit remélnek tőled, vagy amit
hallani szeretnek! A börtön és a szégyen, a pellengér és a meghurcoltatás, a hamis vád és a nyelvelő megalázás, a szegénység és
a nyomorúság, mindez nem érint igazán. Csak lelkiismereted tud büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: „Vétkeztél.” Vagy:
„Jól van.” A többi köd, füst, semmiség.”
(Márai Sándor: Füves könyv – A lelkiismeretről)
Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Nemzeti Művelődési Intézet:
Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata

Kínai egészségmegőrző torna két hetente
Keddenként 14:00 – 14:30-ig a Művelődési Házban
Minden korosztály részére

A gyakorlatok egyszerűek, biztonságosak, nem
megerőltetőek, bármely életkorban elkezdhetőek.

Első alkalom: április 10.
A 3-1-2 meridián gyakorlat egy aktív, természetes
gyógymód.
Szeretettel várok mindenkit!
Joóné Tóth Judit, asszisztens

Tisztelt Felsőnyék Lakosság!
Az orvosi rendelő a védőnői
tanácsadóba költözött a felújítás idejére!
2018.03.29-től a nyitva tartás
változatlan!
8:20-12:20 minden nap.
Hétfő - Csütörtök: Orvosi rendelés
14:00-tól!
TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS!!
74/478-974 a felújítás idején!
Köszönöm türelmüket!
Joóné Tóth Judit asszisztens

A Léghajó Meseszínház Fejszekása című vidám meséjét láthatták az ovisok és iskolások
a Művelődési Házban

Márciusi Internet-Fiesta előadások a Könyvtárban:
Joóné Tóth Judit, asszisztenstől az internet helyes használatához
kaptak segítséget a hallgatók egészség-betegség témakörben.
Hogyan találunk hasznos információkat az egészségre nevelésről,
illetve a betegség-megelőzésről, gyógyításról. Nyomatékosan felhívta
a figyelmet az interneten keringő tévhitekre, félretájékoztatásokra is.
A gyermekkor a leghatékonyabb időszak arra, hogy megalapozzuk
egészségünket, teljes életünket, ami még a következő generációra is
hatással van! Az egészséges életmódhoz kapcsolódó könyvtári
könyvek is bemutatásra kerültek.
Kali Erika által megismerték a gyerekek a méhészet titkait, és
mindent, amit a mézről tudni kell. Hogyan készül a méz és mire jó?
Miért egészséges? A méhészeti eszközöket is kézbe vehették, a
különböző méz fajtákat megkóstolhatták. Erikától mindenki kapott
ajándékot, virágport és papír méhecskét. A felnőtteknek pedig
megmutatta a témához kapcsolódó hiteles információkat az
interneten is.

Március 29-én húsvéti mese nézéssel, kézműves foglalkozással, nyuszi simogatással kedveskedtünk az óvodásoknak.
A foglalkozás végén nagy volt az öröm, mert csomagot kapott a "húsvéti nyuszitól" az Önkormányzat jóvoltából minden
óvodás, meglepetést kaptak az óvó nénik és dadus nénik is.

Programok:
 Könyvtár mozi: Iskolásoknak – kötelező olvasmányok
Óvodásoknak – mese sorozat szerdánként
 Baba-mama klub: április 26-án
 Május 2-án 11:00 órakor - Könyvtár mozi: A hazudós kisegér – 1 és
2. osztály részére. Kapcsolódó program: kézműves foglalkozás:
kisegér készítése dióhéjból, beszélgetés, találós kérdés,
keresztrejtvény. Könyvbemutató: Lázár Ervin könyve
 Május 4-én 11:00 órakor - Furfangos Paraván
bábelőadás:
Manó mese óvodásoknak
 Május 10-én 15:00 órakor – Könyvtár mozi:

Csinibaba (magyar zenés vígjáték, rendezte Tímár Péter, 1997)
Bepillanthatunk
a
kor
közösségi
életébe
és
kultúrájába.
Ajánlható a film: Fiataloknak, időseknek, volt kisdobosoknak és úttörőknek
egyaránt. Könnyed nosztalgiázásra vágyóknak, akik szívesen felidéznék a KISZ, a VIT, a Ki mit tud?- ok korát
és nem idegenkednek a 60-as évek zenei slágereinek – egyébként kiváló – feldolgozásától, vagy azoknak, akik
szeretnének bepillantani egy vidám szatírán keresztül a kommunista állam őrületébe.

A programokra mindenkit szeretettel várunk!

A testület márciusi ülése
A márciusi munkaterv szerinti ülésen a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói tájékoztatták a képviselőket a 2017. évi
rendezvényekről. Mivel mindenki minden rendezvényen nem tud részt venni, fontosnak tartották, hogy a képviselők
tájékozódjanak az intézményben zajló munkáról. A tartalmas anyagból kiderült, hogy bár a megyei könyvtár
támogatásával és iránymutatásával végzik tevékenységüket 89 önkormányzat által is támogatott rendezvényt
összesen pedig 110 rendezvényt szervezetek. Minden évben a márciusi ülésen számol be a jegyző a testület előtt a
helyi adóbehajtás tapasztalatairól. A 2017. évben Felsőnyéken bejelentett 297 gépjármű után 4 168 143,- Ft bevétel
származott, ennek azonban csak 40 %-a marad helyben, a többit a központi költségvetésnek kell utalni. A kommunális
adózók száma 528 fő, a bevétel pedig 4 956 631,- Ft volt. Tovább emelkedett az iparűzési adózók száma 81 fő
jelentkezett az adózói körbe. Ebből az adónemből 6 305 027,- Ft összegben származott bevétele az önkormányzatnak.
A testület elfogadta a 2018. évre szóló közbeszerzési tervét, amely tartalmazza a „Külterületi utak fejlesztése és a
külterületi utak karbantartását segítő gépek beszerzése” című pályázat adatait. A nyertes pályázat a Fürged felé vezető
út egy részének, a Dózsa utca végének valamint, a Pincesorhoz vezető út felújítását tartalmazza. Megalkotta a testület
a temetkezés helyi rendjéről szóló rendeletet, mely április 15. után elérhető lesz az önkormányzat honlapján.
Meghatározták a képviselők a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját.
HIRDETMÉNY
óvodai felvételről
Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
R.) 12. § alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik.
Az Nkt.8. § (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azon
gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdés alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos.
Az R. 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által
közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
247. § (1) bekezdés a.) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
Az R. 20.§ (2a) bekezdés szerint az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem
másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Az R. 20.§ (2) bekezdés szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az R. 20.§ (4) bekezdés rendelkezési alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó
döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül – jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.
Az Nkt. 37.§ (3) bekezdés alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel és az óvodából való
kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A Felsőnyéki Szirombontogató Óvoda és Konyha
2018/2019-es nevelési évre szóló beiratkozásának helye
és időpontjai: Felsőnyék, Templom u. 2.
- 2018. május 2. (szerda) 8-16 óra
- 2018. május 3. (csütörtök) 8-16 óra
- 2018. május 4. (péntek) 8-15 óra

Óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:
Gyermek:
- születési anyakönyvi kivonata,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó
hatósági igazolvány,
Szülő:
- személyi azonosító okmányai

Felsőnyék, 2018. március 29.
Debella László sk.
polgármester

Mindenkit szeretettel várunk!

