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 Tisztelt olvasók, kedves Kömlői 
lakosok! 
 

A z ősz derekán, amikor már kez-
dődik az iskola, be kellett sze-

rezni a tankönyveket, a gyerekeknek 
a tolltartót, ceruzát, füzeteket. Ami-
kor már lassan teljesen vége a strand-
időnek, és napozni meg bográcsozni 
sem lehet már majd sokszor, eszem-
be jut, hogy bár csak három hónap az 
igazi nyár, de mégis mennyi lehető-
séget ad mindenkinek. Ahogyan ne-
künk is adott, hiszen a szabadságolá-
sokat, a strandolásokat leszámítva a 
munka nem állt meg a településün-
kön. Sőt. Mondhatni csak ezzel kez-
dődött meg igazán. Aki gyakran sé-
tálgat a faluban, vagy épp autóval 
rója a köröket, azoknak bizonyára 
feltűnt, hogy mennyi minden válto-
zott és változik is folyamatosan ki-
csiny falunkban. Kérem, engedjék 
meg, hogy ezeket most összefoglal-
jam, hogy teljesebb képet kapjon 
mindenki. 
Mint ahogyan az előző lapszámok-
ban már beszámoltam róla, a beruhá-
zások nagy része a START-
munkaprogramnak, vagyis a közfog-
lalkoztatásnak köszönhető. Na de 
kezdjük is az elején, illetve ha nem is 
a legelején, de folytatom ott, ahol az 
előző lapszámban abbahagytam. 

Az idei nyáron sikerült teljes egészé-
ben új kerítéssel körbe vennünk a 
köztemetőt, mellyel nem csak telepü-
lésünk arculata, de szeretteink nyug-

helye is rendezett és most már majd-
hogy nem teljesen megújult, megszé-
pült. A település központjában végre 
sikerült kialakítanunk egy szép és 
gondozott parkot, melynek átadása 
augusztus 13-án, ünnepi műsor keret-
ében megtörtént.

 
Bízom benne, hogy ez a park nem 
csak településünk egyik színfoltja 
lesz, de örömmel használják majd 
fiatalok s idősek, kicsik és nagyok 
egyaránt, hiszen a szép környezetben 
eltöltött idő, a pihenés a kikapcsoló-
dás azon része, ahol feltöltődhetünk 
energiával, és egy picit kiszakadha-
tunk a nyüzsgő hétköznapokból. Ké-
rem Önöket, használják egészséggel 
és leljék örömüket az ott eltöltött 
időben.  
Ahogyan az elmúlt években, úgy 
idén is folytatódtak a járdaépítések, 
mely munkálatoknak jó része még 
jelenleg is zajlik. 

Új viacolor járdaburkolatot kapott a 
nyár folyamán a Bocskai út egy sza-
kasza, az Egri út egy szakasza, a Fő 
út egy szakasza és folytatódik a ta-
valy a Rákóczi Ferenc utcában abba-

hagyott járdaszakasz kiépítése is, 
melynek köszönhetően egészen a 
„Kiserdő” sarkáig ( József Attila út ) 
egy szép díszburkolattal ellátott jár-
dán sétálhatunk majd végig. 

 
Kialakításra került a tájház udvarán a 
két rendezvénysátor helye, mely 
szintén viacolor burkolatot kap majd, 
ezt követően pedig a közmunkásaink 
által megépített 2db egyenként 60m2
-es rendezvénysátor is felépítésre 
kerül, teret biztosítva ezzel akár egy 
hagyományos lakodalom, vagy bár-
miféle közösségi rendezvény megtar-
tásához. Így már elmondhatjuk, majd 
ha jön a vihar, hogy nem gond, mi 
megússzuk szárazon. Ahogy, ha nem 
is teljesen szárazon, de a tavasz eleji 
fagyokat megússzák azok a növé-
nyek is, melyeket a kertészetben ki-
alakított, és mondhatni a legnagyobb 

fűthető fóliasátorba veteményeztek el 
a munkatársak.  
Ugyan is a mezőgazdasági program-
nak köszönhetően lehetőségünk nyílt 
arra, hogy beszerezzünk egy ekkora, 
jó minőségű, dupla fóliaréteggel be-
vont sátrat, ami azt eredményezi,  
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hogy a korábbi veteménye-
zésnek köszönhetően jóval hamarabb 
el tudjuk látni a napközi konyhát, az 
általunk megtermelt friss zöldségfé-
lékkel, mint ha hagyományos úton a 
jó időt várva kerülnének elvetésre a 
magvak.  
Önkormányzatunk az idei évben több 
pályázatot is nyújtott be, melyek nagy 
részét sikeresen meg is nyerte. Így 
kerülhetett kialakításra a park terüle-
tén az ’56-os emlékmű is, mellyel 
méltó megemlékezési helyet biztosít-
hatunk a forradalomban elhunyt roko-
nainknak és minden honfitársunknak, 
aki abban az időszakban hősi halált 
halt. 

Hiszen „Ahol a hősöket nem felejtik, 
mindig lesznek újak”. 
Szintén egy sikeres pályázat kereté-
ben kezdődtek meg az útfelújítások 
is. Végre jó néhány utcánk, melyeket 
az előző években kőzetalappal sike-
rült helyreállítanunk, most aszfaltbur-
kolatot kapott. 

Megújulhatott a Petőfi utca alsó sza-
kasza, a Kinizsi utca, a Lehel utca, a 
Béke utca, a Zrínyi utca, a Deák Fe-
renc utca egy része is és várhatóan új 
aszfaltburkolatot kap majd a közte-
mető belső „utcája” is. Ezen beruhá-
zásnak köszönhetően, szinte már alig 
maradt településünkön olyan utca, 
amely ne rendelkezne szilárd útbur-
kolattal.

 

Talán még azt is meg merem kockáz-
tatni, hogy ezzel, jóval megelőztük a 
környező településeket is. Bár ez nem 
verseny, de Polgármesterként igyek-
szem mindent megtenni annak érdek-
ében, hogy a település valóban élhe-
tő, tiszta, szép, rendezett és most már 
kényelmesen járható is legyen. 
Mindezen beruházások mellett bizo-
nyára már észrevették, hogy a 
„netező”-vel szembeni telekrészen 
megkezdődött az építkezés. A terüle-
ten a DIGI távközlési Zrt. épít egy 
szélessávú internet hozzáférést bizto-
sító tornyot, melynek köszönhetően a 
településen ingyenes, vezeték nélküli 
internet hozzáférés lesz elérhető min-
denki számára. Továbbá egy folya-
matban lévő pályázat keretében, 
amennyiben annak elbírálása sikeres 
lesz, egy időjárás előre jelző állomás 
is kiépítésre kerül majd az időkép.hu 
jóvoltából.  
Mindezekkel egy időben folyamato-
san zajlik a volt idősek otthonának 
átalakítása és renoválása is, mely 
épületben egy új óvodai csoport szá-
mára tudunk elhelyezést biztosítani, 
ezzel növelve óvodánk befogadóké-
pességét. Így már szinte az összes 
óvodáskorú kisgyermeket fel tudjuk 
majd venni, teret biztosítva ezzel a 
szülőknek, hogy gyermeknevelés 
mellett is nyugodtan tudjanak munkát 
vállalni. 
Az idei évben már több alkalommal 
került rendezvény megszervezésre a 
művelődési házban. Mindent megtet-
tünk annak érdekében, hogy az épület 
mind funkcionálisan, mind kinézeté-
ben megfeleljen minden olyan elvá-
rásnak, amely egy művelődési háztól 
elvárható. A részleges felújításnak 
köszönhetően már lehetőség nyílik 
akár zenei rendezvény, akár egy szín-
darab bemutatására is.

 
A korszerű hang és fénytechnika, a 
burkolatok, a belső festés és színpad 
kialakítás mind-mind, ehhez járulnak 
hozzá. Azonban ezzel még koránt 
sincs vége. Az épület állagában, még 
bőven vannak helyreállítást igénylő 
munkálatok. Önkormányzatunk jelen-
leg egy pályázatot nyújtott be, mely-
nek sikeres elbírálását követően lehe-

tőség nyílik majd az épület szociális 
helyiségek teljes felújítására. 
Itt viszont most tennék egy kis kité-
rőt. Szeretném önöknek részleteseb-
ben bemutatni a szegregációs pályá-
zatot, mely pályázat első körben be-
fogadásra került. Hogy ez miért is 
fontos? Fontos, mert számtalan olyan 
lehetőség nyílik meg számunkra, 
mind a beruházásokat, mind pedig az 
anyagi forrást illetően, amire az el-
múlt hosszú évtizedek során nem volt 
példa a településen. 
A pályázaton belül lehetőség nyílik 
majd Önkormányzati bérlakások épí-
tésére, felújítására és részleges beren-
dezésére, fűtésük kiépítésére. Szintén 
ezen pályázatnak köszönhetően vé-
gezhetünk majd további járdaépítése-
ket, melyeket különösen fontosnak 
tartok, hiszen számos utcában még 
most sem megoldott a gyalogosok 
számára a biztonságos közlekedés.  
Lehetőséget ad majd számos kulturá-
lis, sport és gyermekprogram megva-
lósítására, legyen az akár táborozás, 
családi nap, egyéb közösség építő 
rendezvény. 
Várhatóan épül majd a településen 
egy „Csillag szolgáltató pont” vala-
mint egy „Csillag szolgáltatóház”. 
Előbbi egy mosodai szolgáltatást 
nyújtó intézmény, utóbbi pedig egy 
oktatási, közösségfejlesztési célú in-
tézmény lesz, melyet az település 
teljes lakossága igénybe vehet majd.  
 
Mint Önök is olvashatják, ezek nem 
kis dolgok, nem apróságok. Mint azt 
korábban megígértem Önöknek, amíg 
én leszek, a polgármester mindent el 
fogok követni annak érdekében, hogy 
mindenki, aki a településen él, vagy 
csak akár átutazóban érkezik ide, az 
megtalálja a számítását. Elégedetten 
mondhassa azt, hogy jó itt élni és idő-
vel, büszkeséggel töltse el az, hogy itt 
lakik, vagy itt lakott esetleg járt már 
nálunk. Kívánok Önöknek az őszi 
időszakra is kellemes pihenést, jó 
egészséget, az iskolakezdéshez kitar-
tást, és amíg az idő engedi, minél 
több kikapcsolódást.  
 
 
Tisztelettel, 

 
 

Turó Tamás  
Polgármester 
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Nagy Jenő: 

Élet 

Rónáinkon bőven terem 

a kiváló búza, 

hitünk szerint magja élet,  

honi táj vigasza. 

 

Magvető havában áldott 

magyar földbe kerül, 

földtakaró védelmében 

duzzad, megdicsőül.  

 

Jó magágyban a csírája  

hirtelen megfeszül, 

termőföld tápanyagától   

gyorsan nekilendül. 

 

Földtakaróját kibontva  

képes fényhez jutni. 

enyhet adó hűs nedűtől  

sarjadni, fejlődni. 

 

Táplálékát a televény  

anyaföldből kapja, 

ősink verejtéke, könnye, 

és reménye rajta. 

 

Nap sugara cirógatja 

hajlongó kalászát, 

nyári fényözön érleli  

a kenyerünk magvát.  

 

Dús kalászú, szél ringatta  

szőke búzamező, 

szemet, érző szívet, lelket 

is gyönyörködtető. 

 

 

 

 

 

 

Érett búzakalász a mi  

bíztató reményünk, 

az újrakezdés magjából 

lesz áldott kenyerünk. 

 

Gabonánkból évről évre 

új életet nyerünk, 

malomban őrölt lisztjéből  

kenyeret süthetünk. 

 

Dagasztás, kelesztés után 

kemencében sütik, 

pirosra sült, foszlós bélű  

kenyér illatozik. 

 

Ropogós új kenyerünkön 

nemzetünk szalagja, 

életadó szorgos kezek 

áldásos munkája. 

 

Aranyló búzaszemekben 

égi erő honol, 

mindennapi kenyerünkért 

hálával tartozol! 

 

2010. augusztus 
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 SULI HÍREK 

Élménybeszámoló 2017. június 26-30. 

Napközis Erzsébet- tábor 

 

A  Napközi Erzsébet- tábor sikeres pályázatunknak kö-

szönhetően a nyári szünetben 2017. június 26-30. között 

valósulhatott meg Kömlőn. A 

tábor egy előzetesen kidolgo-

zott és szakmailag jóváha-

gyott „menetrend” és prog-

ramterv alapján kezdődött el, 

három turnussal, 60 gyermek-

kel és 7 pedagógussal. Az 

energiapótlást a napi négysze-

ri étkezés biztosította táboro-

zóink számára.  

A gyerekek hétfőtől péntekig 

8 és 16 óra között színesebb-

nél színesebb programokon 

vettek részt, amelyek a sport 

és egészséges életmód, kör-

nyezettudatosság, hagyo-

mányőrzés és kézművesség, 

az önismeret és közösségépí-

tés témájához kapcsolódtak. 

A tábor legelső napján a gyer-

mekek átvették az Erzsébet- tábor logóval ellátott pólóikat. 

Egy csapatként a pólónkban utaztunk Poroszlóra, a Tisza- tavi 

Ökocentrumba. Itt egy tartalmas hajókirándulás és 3D-s mozi 

segített megismerni a Tisza- tó élővilágát. A kalandpark és az  

 

 

 

 

állatkert még izgalmasabbá tette napunkat. Úgy gondolom, 

hogy este senkit nem kellett altatni. Másnap délelőtt a sporto-

lásé volt a főszerep, majd a fagyi 

után következett az agytorna, a 

Tisza- tó élővilágával kapcsolatos 

kérdésekkel. A gyerekekben mun-

kálkodó versenyszellem csak fo-

kozta a nap hangulatát. Szerdán 

váltóversenyek tették izgalmassá a 

napot. Csütörtökön néptáncot ta-

nultunk, kézműves ajándékot ké-

szítettünk. A nagy hőségben gyü-

mölcsökből házi készítésű fagyit 

turmixoltunk. A hét zárásaként 

pénteken a várva várt horgászás 

dobta fel napunkat. Végül együtt 

leültünk, és a lobogó tábortűz mel-

lett szalonnáinkat nyársalva elme-

séltük egymásnak élményeinket. 

Egy tartalmas, igazán mozgalmas, 

változatos programokkal teli hetet 

tölthettünk együtt, amely összeko-

vácsolt bennünket, és egy csapattá, egy kis családdá váltunk a 

hétre.  

Szabó-Pálfalvi Kinga 

tanár 

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! 

 

Újra becsengettek! 

21 elsős kisdiákot és a felsőbb évfolyamba járókat várjuk szeptember 1-én, pénteken reggel 8 órától a tanévnyitó ün-

nepségünkre. 

A vakáció alatt lezajlottak a nyári karbantartási munkálatok. Több tanteremben teljes festés volt, a padlóburkolat 

javítására,  kéményszerelésre, informatikai karbantartásra is sor került. Természettudományos  interaktív szaktan-

terem várja a felső tagozatosokat. 

 A tankönyvosztás rendben lezajlott. 

Új tanító néni várja a másodikosokat: Kratafila-Nagy Zsuzsanna érkezett tagintézményünkbe a nyár folyamán. 

Az osztályfőnökök készítik a tantermi dekorációkat, hogy szép, vidám tantermekben kezdhessétek az új tanévben a 

munkát. 

Munkára fel! 

Vidám tanévkezdést, jó munkát kívánok Nektek és az iskola minden dolgozójának! 

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 



KÖMLŐ NÉPE 

5 

 

ÓVODAI HÍREK 

Gondolatok a 2017/2018-as nevelési évhez 

 

E lröppent ez a nyár is mint egy gondtalan kis pil-

langó és ismét a soron következő nevelési év kez-

detéről számolhatok be a kedves olvasóknak. 

Településünkön igen magas a kiskorú így óvodaköteles 

gyermekek száma is, a kötelező óvodáztatás nagy terhet 

ró a településre. A fenntartó önkormányzat és az annak 

élén álló Turó Tamás Polgármester Úr azonban teljes 

váll szélességgel áll az óvoda mellett, ennek eredménye 

az is, hogy a volt Gondozási Központ épületében ebben 

a nevelési évben, egy újabb csoportszoba kerül kialakí-

tásra, ahol 20 óvodaköteles harmadik életévét augusz-

tus 31-ig betöltött kisgyermek kerül elhelyezésre. A 

munkálatok és az épület felszerelése folyamatos. Gyö-

nyörű új bútorzat és berendezés várja majd a gyereke-

ket. Átalakításra került a mosdó helység, a gyermekek 

igényének megfelelően. Felújították a tálalókonyhát, új 

és minden előírásnak megfelelő berendezést és felszere-

lést kapott. A csoportszoba új burkolatot és korszerű 

minden igénynek megfelelő világítástással büszkélked-

het. Az épület teljes belső festést kapott. Az óvoda ud-

varon folyamatban van a játékeszközök telepítése. 

Mindezek a beruházások óriási anyagi ráfordítással ké-

szülnek és készültek el. Azonban az önkormányzat 

mindent megtett eddig is és megtesz ezután is, hogy a 

gyermekek méltó körülmények között nevelkedhesse-

nek.  

A fenntartó önkormányzat elismeri és értékeli az óvoda 

dolgozóinak áldozatos és lelkiismeretes munkáját, en-

nek megbecsüléséül minden óvodai dolgozó 35.000 

forint összegű Erzsébet utalványban részesül a nevelési 

év kezdetén. 

Mindezek mellett a nyár folyamán a „nagy oviban” sem 

állt meg az élet. A nyári nagytakarítás szünetben meg-

történtek a kisebb karbantartási munkálatok, festések. 

Szeptembertől minden kisgyermek szép és igényes kör-

nyezetben kezdheti meg a nevelési évet. 

Szeptembertől öt csoportban várjuk a gyermekeket az 

alábbiak szerint: 

Pillangó Csoport (nagycsoport) 31 fő kisgyer-

mek 

Óvodapedagógus: Sztankovics Éva 

Pedagógiai asszisztens: Szabari Krisztina 

Dajka: Szűcs Lászlóné 

 

 

Katica Csoport (nagy-középsőcsoport) 30 fő kis-

gyermek 

Óvodapedagógus: Lakatos Istvánné, Németh Mária 

Dajka: Gaál Norbertné 

Bóbita Csoport (kis- középső csoport) 26 fő kis-

gyermek 

Óvodapedagógus: Majoros Zita 

Pedagógiai asszisztens: Kovács Melinda 

Dajka: Turó Károlyné 

Méhecske Csoport (középső csoport Fő úti tag-

intézmény) 20 fő kisgyermek 

Óvodapedagógus: Nagyné Török Erzsébet 

Pedagógiai asszisztens: Tóth Nelli 

Dajka: Bari Lászlóné 

Süni Csoport (kiscsoport Kossuth úti tagintéz-

mény) 20 fő kisgyermek 

Óvodapedagógus: Kriston Zoltánné 

Pedagógiai asszisztens: Illésné Bari Melinda, Bor-

dács Veronika 

Dajka: Csonka Andrea 

Arra kérném a kedves újonnan óvodát kezdő gyerme-

kek szüleit, hogy a felvételi határozat mellé kapott listát 

tekintsék át és az óvoda kezdéskor az abban szereplő 

dokumentumokat hozzák magukkal. Az orvosi és a 

védőnői igazolást feltétlenül hozzák magukkal, an-

nak hiánya esetén a gyermeket nem tudjuk fogadni 

az óvodában. 

Az óvoda nyitva tartása hétfőtől péntekig reggel 7.00

- 17.00-ig tart. A gyermekeket reggel 9.00 óráig fo-

gadjuk. Aki ezután érkezik nem áll módunkban fo-

gadni!!!!   

Minden meglévő és leendő kis óvodásunknak kívánok 

nagyon vidám és tartalmas nevelési évet. 

 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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Az önkormányzat intézményeinek hírei 

 

A Kömlői Napközi Konyha Hírei 

 

K érem, engedjék meg, hogy beszámoljak a Nap-

közi konyha elmúlt 2 hónapjának fontosabb ese-

ményeiről. Sikeresen lezárult a nyári gyermekétkezte-

tés, melynek keretében a 2,5 hónap alatt megközelítő-

leg 25.000 adag étel került kiosztásra. Úgy gondolom, 

hogy megpróbáltunk eleget tenni az elvárásoknak, ami 

közel sem volt egyszerű, mivel sajnos hely hiányában, 

a napközi konyha kapacitása is véges. Szerencsére a 

pozitív visszajelzések alapján arról számolhatok be, 

hogy a kollégák ezúttal is sikerrel vették az akadályo-

kat.  

2017.07.08-án Polgármester Úr jóvoltából a dolgozók-

kal látogatást tettünk a Nyíregyházi állatkertben, ahol 

egy felejthetetlen napot töltött együtt a csapat.  

2017.07.12-én Polgármester Úr minden konyhai kise-

gítőt egyszeri 10.000 Ft-al jutalmazott munkájuk elis-

meréseként, melyet ez úton is köszönünk neki. 

A napközi konyha berkein belül immár 4. hónapja a 

„hónap dolgozója” címmel kerül minden hónap végén 

jutalmazásra, egy kolléga, aki az adott hónapban ki-

emelkedő munkát végez. Az elmúlt 2 hónapban ezt a 

címet minden egyes dolgozónak odaítélhettem volna, 

hiszen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és lelkiis-

meretesen, odaadóan végzik a munkájukat.  Azonban a 

Júniusi „hónap dolgozója” címet Balázs Brigitta, míg  

a Júliusi  „hónap dolgozója” címet Kolompárné Illés 

Zsuzsanna kapta. 

 

Szeretném megköszönni Önöknek is a rengeteg beér-

kező levelet és javaslatot, melyet a korábbi felhívá-

sunkra tettek. Igyekszünk ezeknek megfelelően to-

vábbra is minden igényt kielégítően elkészíteni a fino-

mabbnál finomabb ételeket. Kérem, ne fogják vissza 

magukat. Ha van egy jó ötletük, vagy egy jó receptjük, 

azt küldjék el nekünk, hogy elkészíthessük. Ezzel is 

színesebbé és változatosabbá varázsolva a heti menüt. 

2017. augusztus 21-el új konyhai kisegítővel Góg Ani-

tával bővült csapatunk, így most jelenleg 10 fő látja el 

a napközi konyha működéséhez szükséges napi teen-

dőket.  

Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy 

2017.08.26-án és 27-én egy 46 és egy 60 éves osztály-

találkozó lebonyolításában vehettünk részt. 

2017. Szeptember 1-től a konyha keretein belül válto-

zások történnek.  

Intézményvezetői helyettes kinevezést kapott Balázs 

Brigitta és Turó Róbertné főszakács, akit élelmezési 

raktáros feladatkör ellátására neveztem ki.  

 

Természetesen, ahogyan eddig is, úgy ezek után is szí-

vesen állok rendelkezésükre.  

Kérdéseikkel, észrevételeikkel bátran keressenek.  

 

 

 

Pengő Roland 
Intézményvezető 
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Szociális Alapszolgáltatás 

 

 

2 017 augusztusában új helyre költözött a szociális alap-

szolgáltatásokat ellátó önkormányzati egység. Kömlő 

Község Képviselő-testületének korábbi döntése szerint, ki-

használatlanság miatt megszűnt az idősek nappali ellátása, 

így januártól csak a szociális alapszolgáltatásokat, mely a 

házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés vehetik igénybe 

a rászorulók. A Gondozási Központ helyett, Kömlő Község 

Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatás néven a Bocskai 

István út 44/3 szám alatt található az iroda. (volt tűzoltószer-

tár) 

A szolgáltatást továbbra is két szakképzett szociális gondozó,  

valamint 8 közmunka programban foglalkoztatott segítő látja 

el. A munkát 2017. július 1-től Mércséné Huszti Mónika 

koordinálja, könyvtárosi feladatai mellett. Az elmúlt hetek-

ben elkészült a szolgáltatás új szakmai programja, szervezeti 

működési szabályzata és házirendje is, melyeket a képviselő 

testület is elfogadott. A felmerült hiányosságok pótlása folya-

matos. 

A közmunka programban foglalkoztatott segítők a törvényi 

előírásnak megfelelően hamarosan egy 100 órás szociális 

segítő tanfolyamon fognak részt venni.  

A törvényi változások miatt a házi segítségnyújtásban felvé-

telkor az ellátottaknál gondozási szükséglet vizsgálatot kell 

végezni. A vizsgálat értékelő lap szerint történik, aminek egy 

részét az ellátott háziorvosa tölt ki, a másik részét a szakkép-

zett gondozónő. Az értékelő lap pontjainak összege dönt ar-

ról, hogy az igénybevevő, gondozásban, vagy személyi segí-

tésben, esetleg mindkettőben részesül a szolgáltató által. A 

személyi gondozáshoz 20 pontot kell elérni a korábbi 11 he-

lyett. Megállapításra kerül a napi gondozási szükséglet mér-

téke is. Személyi gondozás estén napi 1 órától - 4 óráig ter-

jedhet, szociális segítés estén az 1 órát nem éri el a gondozási 

szükséglet mértéke. Akinek a napi gondozása a 4 órát eléri, 

vagy azt meghaladja, annak javasoljuk a szakosított szociális 

ellátását, melynek igénybevételéhez segítséget nyújtunk.  A 

gondozási szükségletet, annak megállapított mértékét a felet-

tes szervek szigorúan ellenőrzik. 

Személyi gondozás keretében a gondozónők többek között 

végezhetnek: vérnyomásmérést, vércukorszint mérést, fürde-

tést, ágyneműcserét, hely és helyzetváltoztatásban segítést, 

mozgatást, tisztázást, alapápolási feladatokat az orvos utasí-

tása szerint, terápiakövetést. Ide tartozik még az információ-

nyújtás, családtagokkal való kapcsolattartás, érdekvédelmi 

feladatok. 

Ha a gondozási szükséglet nem éri el az egy óra időtartamot, 

akkor szociális segítésre lehet jogosult az ellátott a Gszr. 3/A. 

§ (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén:   

- ha az igénybevevő 65. életévét betöltötte és egyedül 

él,  

 

 

 

- 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízel-

látás vagy fűtés nélküli, vagy 

- 75. életévét betöltötte. 

Szociális segítésben az egyik feladat a lakókörnyezet higiéni-

ai megtartásában való közreműködés, ami a közvetlen kör-

nyezetre korlátozódik, a lakás életvitel szerűen használt hely-

ségeire. (szoba, konyha, fürdőszoba) Az ellátottak nem kér-

hetik, hogy az egész lakást a szociális segítők takarítsák ki. A 

szociális segítés keretében végzendő feladatok között szere-

pel a bevásárlás, gyógyszerfelíratás, víz és tüzelőbehordás, 

ebédkihordás és előkészítés, télen hóeltakarítása, mosás, va-

salás. 

Az igénybevétel írásos kérelem benyújtásával történik, me-

lyet a szolgáltatás irodájában lehet kérni és benyújtani. 

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tarto-

zó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében 

a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi 

egyszeri meleg ételt biztosítanak. A szociális étkeztetés biz-

tosítása az állam és az önkormányzatok feladatkörébe tarto-

zik. Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkez-

tetésre, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 

pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajlék-

talanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik 

részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egy-

szeri meleg étkezést nem tudják biztosítani. 

A szociális étkeztetést szintén írásos kérelem alapján lehet 

igénybe venni. A szociális étkezést Kömlő Község Képviselő

-testületének 14/2017. (VIII. 10) számú rendelete alapján, az 

veheti igénybe, aki 62. életévét betöltötte, vagy a 62. életévét 

még nem töltötte be, de nyugdíjszerű ellátásban részesül, 

valamint az előzőekben felsoroltak valamelyikének megfelel. 

E rendelet alapján, akinek a jövedelme 85.000.-Ft feletti 530.

-Ft-ért, akinek 85.000.-Ft alatti a jövedelme 420.-Ft-ért, aki-

nek 30.000.-Ft alatti a jövedelme 320.-Ft-ért veheti igénybe 

az ellátást. 

Az ebédet kiszállítással - aminek napi díja 50.-Ft -, vagy sze-

mélyes elvitellel lehet igényelni. További információ a szol-

gáltatás irodájában kérhető. 

2017. szeptember 1-től az ebéd lemondását 2 nappal koráb-

ban köteles az ellátott, vagy hozzátartozója írásban benyújta-

ni. A lemondó nyilatkozat a szolgáltatás irodájában kérhető 

és adható le.  

Bízunk benne, hogy a szociális alapszolgáltatás minden 

igénybevevő megelégedésére szolgál a jövőben is. Gondozó-

nőink mindennap arra törekednek, hogy az ellátottak kérései-

nek, igényeiknek megfeleljenek, a felmerülő problémákat 

pedig közösen megoldják.  

Mércséné Huszti Mónika 

szociális koordinátor 
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A védőnő ajánlásával 

 

Ha tetves lesz a kicsi az óvodában…   

 

A  legtöbb mai szülő gyermekkorában sosem talál-

kozott fejtetvességgel, és ezért nem is tud erről 

semmit. Annál nagyobb a döbbenet, mikor egyszer 

kiderül, hogy gyermekünk megfertőződött és a szülő 

arra kényszerül, hogy megismerje azt, amiről eddig 

fogalma sem volt, de tán nem is akart tudni róla, mert 

úgy gondolta, hogy vele ez úgysem fordulhat elő. So-

kan úgy gondolják, hogy elegendő az alapos és rend-

szeres hajmosás. Sajnos nem, és nagy hiba, ha meg-

elégszünk azzal, amit innen-onnan hallottunk. Ahhoz, 

hogy hatékonyan megelőzzük a tovább és visszafertő-

zést érdemes utána olvasni, hogy mivel is állunk szem-

ben. 

Sajnos a tetvek nem válogatnak. Tévhit az, hogy csak 

koszos hajban telepszik meg! Nekik teljesen mindegy, 

hogy hányszor és mivel mosunk hajat, hosszú vagy 

rövid, festett vagy natúr. Független a nemtől, életkor-

tól, vércsoporttól és a hajszíntől is. Ha jön, akkor jön 

és zárt csoportokban, mit például az óvoda nagyon 

gyorsan terjed. A fejtetű egy élősködő rovar, mely a 

fejbőr véréből táplálkozik. Apró termetűek, szürkés, 

áttetsző színűek. Hat lábuk segítségével könnyen meg-

kapaszkodnak a hajon. Közvetlen érintkezéssel terjed-

nek, nem ugrálnak, nem repülnek. Petéiket – a serkét – 

a hajszál tövénél helyezik el, amely nagyon erősen egy 

cementszerű anyaggal rögzül a hajszálhoz. A serkékből 

5-8 nap után kikelnek a lárvák, amik 2-3 hét alatt vál-

nak ivaréretté. Azok aztán 1-5 nap múlva elkezdik a 

peterakást. 

Ha gyanú merül fel, hogy gyermekünk tetűvel fertőző-

dött, akkor az alábbi tünetek alapján be is azonosíthat-

juk azt….. 

A tetvesség tünetei 

A fejbőrön, főleg a fülek mögött és a tarkón, apró, fe-

hér serkék láthatók, melyek a korpára hasonlítanak, de 

a korpával ellentétben nem húzhatók le könnyedén a 

hajszálról. Erős viszketéssel jár, tehát ha azt tapasztal-

juk, hogy csemeténk feltűnően, és sokat vakaródzik, 

akkor elkezdhetünk gyanakodni. Azonnal vizsgáljuk át 

a haját! A tetvek a fejbőrön allergiás bőrreakciót okoz-

nak. Vörös, kiütésszerű foltok jelennek meg.  

Az egyetlen pozitív tény az, hogy a fejtetvek fertőző 

megbetegedést nem terjesztenek, de sok testi-lelki kel-

lemetlenséget okoznak, a viszketés miatt elvakart se 

 

 

 

 

bek pedig könnyen felülfertőződnek. 

Mit tehetünk, ha tetűvel fertőződik a kicsink az óvodá-

ban? 

A fejtetvességnél a haj kezelése a legfontosabb, de mi-

vel a fejtetű gyakran a jellegzetes használati tárgyak 

(fésű, hajkefe, sapka, fejkendő) közvetítésével is ter-

jedhet, ezért ezek fertőtlenítését is el kell végezni. Az 

óvodában ilyenkor haza kell vinni az ágyneműt, töröl-

közőt is. Ezeket alapos mosás után ajánlatos forró gőz-

zel átvasalni. A gyógyszertárakban nagyon sokféle ir-

tószer kapható. Ezek közül van, amelyik megelőzésre 

is alkalmas. A későbbiekben célszerű ily módon hasz-

nálni. A tetűirtó hajszesszel a hajas fejbőrt és a hajat 

gondosan át kell itatni, majd azt a fejbőrbe kell dör-

zsölni. Ezután meg kell várni, amíg a szesz rászárad a 

hajra. Legjobb ilyenkor légmentesen lekötni egy fólia 

segítségével. A hajszesz száradási ideje elegendő arra, 

hogy a készítmény kifejtse hatását és a tetveket, serké-

ket elpusztítsa. Fokozottan ügyeljünk arra, hogy a haj-

szesz ne jusson a gyermek szemébe. Ha mégis megtör-

ténne, azonnal mossuk ki a kicsi szemét bő, langyos 

vízzel. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz. Az 

elhalt serkék, mivel erősen tapadnak a hajszálakhoz 

csak ecetes vízbe mártott sűrű fogú fésűvel, egyenkénti 

lehúzással, vagy a haj levágásával távolíthatók el. A 

hajjal érintkező használati tárgyakat, fésűt, hajkefét 

tetűirtó hajszeszbe mártva fertőtlenítsük. 

A szülők és a környezet felelőssége a mielőbbi felis-

merésben és kezelésben áll, hogy a tovább terjedést 

meg lehessen állítani. Tehát nem restellni kellene, ha 

tetves lesz valaki, hanem mielőbb gondosan kezelni. 

Ne hagyjuk, hogy gyermekünk óvodai gúnyolódás cél-

pontjává váljon. Ne keressünk kifogásokat és ne hivat-

kozzunk a munkára, hanem szánjunk rá egy napot és 

tisztítsuk ki a kicsi fejét. A legtöbbet akkor tehetjük, ha 

ilyenkor a gyermekünket nem visszük közösségbe ad-

dig, amíg meg nem győződtünk arról, hogy a fejbőre és 

a haja tiszta. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy másokat 

tovább fertőzzön, és ily módon a visszafertőzés lehető-

sége is igen csekély. 

 

forrás: www.csaladvilag.hu 
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Falunap 

 

2 017. augusztus 12-én került megrendezésre a 

Kömlői Falunap és a III. Túrós ételek fesztiválja. 

A rendezvénynek az idén is a Kiserdei sportpálya adott 

otthont. Nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is 

az America Vidámpark nyújtott remek kikapcsolódási 

lehetőséget a színpa-

di programok mel-

lett. A délelőtt a he-

lyi fellépők műsorá-

val telt. Fellépett az 

Árpád Nosztalgia 

Zenekar, a Kale Ro-

male, a Szamkó Fa-

mily, a „Tiértetek” 

Kulturális Egyesü-

let.  

A délelőtt folyamán 

a Hevesi Rendőrka-

pitányság munkatár-

sai, rendőrségi ku-

tyás bemutatót tar-

tottak. 

Mindeközben az 

otthon sütött túrós 

sütemények verse-

nye is zajlott, ame-

lyeket szakmai 

szemmel és ízlelőbimbókkal Csetneki László gasztro-

nómus értékelt. Déli 12 órakkor hirdetett eredményt, 

mely szerint az első helyen Besenyei Jánosné, a máso-

dik helyen Szászi Károlyné, a harmadik helyen Sipos 

Gáborné végzett. Különdíjban részesült Túró Attila, 

Sipos Lajosné, Csáti Istvánné. 

Az eredményhirdetést követően jó ebédhez szólt a nóta 

Báder Ernővel és cigányzenekarával, énekelt Bokor 

János nótaéneke  

 

 

Az ebédet a Napközi Konyha dolgozói készítették, ami 

Borjúgulyás volt, a desszertet pedig a Szociális Alap-

szolgáltatás munkatársai. Több száz adag palacsintát 

sütöttek. 

A délutáni programban zumbázhattak a résztvevők Jor-

dán Marcsival és 

csapatával. Majd 

Lejla koncertje kö-

vetkezett, akit a jász-

apáti Vihar Rózsák 

táncosai kísértek. 

Feltörekvő tehetség 

is bemutatkozott a 

nap folyamán, Papp 

Dávid mulatós zené-

vel és énekkel szóra-

koztatta a közönsé-

get. 

A tombola sorsolásra 

értékes ajándékok 

kerültek kisorsolásra. 

Köszönjük a vállal-

kozók felajánlásait!  

Az este közeledtével 

DISCO kezdődött, 

majd sokak örömére 

Kunu Márió is megérkezett, aki előadásával megkoro-

názta a napot. 

Az előadók és a vidámpark mellett, vásári forgatag is 

várta a rendezvényre látogatókat.  

Másnap a Kömlői Búcsúnak adott helyett a Kiserdei 

sportpálya. 

Kömlő Község Önkormányzata köszöni mindenki se-
gítő munkáját! 

szerkesztő 

Önkormányzati rendezvények 
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Á llamalapításunk ünnepét az idén rendhagyó 

módon a Kömlői Búcsú napján, augusztus 13-

án tartotta Kömlő Község Önkormányzata. 

Ünnepi rendezvényünk a délelőtti szentmisével és 

az új kenyér megszentelésével vette kezdetét. A 

délutáni program nyitó eleme az ’56-os emlékmű 

és díszpark átadásával kezdődött. Az átadást köve-

tően a megújult szabadtéri színpadon a JaJa együt-

tes zenés műsora következett.  

Rendezvényünk a továbbiakban a megújult Műve-

lődési Házban folytatódott, 

ahol Államalapításunk tisz-

teletére köszöntőt mondott 

Turó Tamás polgármester, 

majd versekkel és énekek-

kel következtek előadóink: 

Dr. v Nagy Jenő, Körömi 

Ferenc, Száva Mirella, 

Kállai Eszter és Kállai Vir-

ginia, valamint a Nefelejcs 

Népdalkör. 

Kömlő Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testületének döntése alap-

ján augusztus 20-án azok-

nak a személyeknek, szer-

vezeteknek, közösségek-

nek, akik, amelyek az országos, vagy helyi társa-

dalmi, gazdasági, kulturális életben a község és a 

lakossága javára eredményes és sikeres tevékeny-

séget folytattak, ezzel az utókor számára példát 

mutattak (követendő példával szolgáltak) kitünte-

téseket, elismeréseket adományoz. 

A Képviselő- testület  

„Kömlő Díszpolgára”,  

Kömlő Önkormányzat Elismerő Díja”,  

„Kömlő Közszolgálatért Elismerő Díj”,  

„Kömlő Sportjáért Elismerő Díj” kitüntetéseket 

alapította.  

Az idei év díjazottjai: Kömlő Díszpolgára – Vit-

kóczi Róza lett. 

 

Kömlő Önkormányzat Elismerő Díját Cseh Jó-

zsefné kapta meg.  

Kömlő Közszolgálatáért Elismerő Díjban Antal 

Józsefné részesült. 

Kömlő Sportjáért Elismerő Díját posztumusz 

Turó Lászlónak ítélte a Képviselő-testület, me-

lyet fia ifjabb Turó László vett át. 

Gratulálunk a díjazottoknak! 

Kömlő Község Önkormányzata elismerése jeléül 

Mujahid Zoltán koncertjével kedveskedett a díja-

zottoknak, aki Szécsi Pál 

és Máté Péter dalokat 

énekelt mindenki nagy 

örömére.  

Programunk tovább foly-

tatódott a Kömlői ci-

gánymuzsikásokra emlé-

kezve. A még ma is ak-

tív, élő cigánymuzsikás 

Csonka László, mindenki 

Laci bácsija hegedűjével 

húzta a talpalávalót. Kí-

sérte Báder Ernő és ze-

nésztársai. A remek elő-

adást követően került 

megszentelésre és átadás-

ra a Művelődési Ház előterében a cigánymuzsiká-

sok emléktáblája.  

Rövid szünetet követően a hevesi Blaha Színkör 

előadása következett. Molier: A botcsinálta doktor 

3 felvonásos komédiáját adták elő.  

Az előadást követően vacsorával várták a Napközi 

Konyha dolgozói a résztvevőket. 

A nap zárása ként 21 órától megcsodálhattuk a Tű-

zijátékot.  

Köszönjük a segítők munkáját, az előadók műsorát 

és külön köszönet a résztvevőknek, akik megtisz-

telték ünnepi rendezvényünket! 

A tűzijátékot az idei évben is a Kömlő Népe Ala-
pítvány támogatta. 

szerkesztő 

Államalapításunk ünnepe, díjátadók, avatók… 
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  Testvértelepülési látogatás Ákosfalván 

 

Ö nkormányzatunk meghívást kapott az erdélyi test-

vértelepülésünkről, Ákosfalváról. 

A kérésnek eleget téve augusztus 16-án elindultunk egy 

16 fős delegációval Erdélybe. 

A 12 órás út fárasztó volt, de kárpótolt bennünket a lát-

vány, ami elénk tárult, illetve a jó hangulat. 

Megérkezvén elfoglaltuk szobáinkat a Vector szállodá-

ban. A két ágyas, teakonyhás, fürdőszobás kis 

"lakosztályok" min-

den igényt kielégítet-

tek. 

Finom vacsorával vár-

tak már bennünket, 

majd találkoztunk 

Osváth Csaba polgár-

mester úrral, aki szí-

vélyesen üdvözölte a 

csoportot. Elmondta 

nagyjából a következő 

napok programlehető-

ségeit. 

Ákosfalván évek óta 

megrendezésre kerül 

az Ákosfalvi Napok 

rendezvénysorozat. A 

három napos program 

nagyon sokszínű lehe-

tőséget kínált a 11 

testvértelepülés mint-

egy 150 delegáltja 

számára, illetve az ákosfalvi, valamint a környező tele-

pülések lakóinak. 

Megnyitóval kezdődött a péntek este, ahol a himnuszok 

elhangzása után polgármesteri beszédek hangzottak el. 

Majd fúvószenekar, lovasok, mazsorett tánccsoport szó-

rakoztatta a közönséget. 

A testvértelepülések diákjainak rajzaiból nyílt kiállítás 

"Így látom Európa jövőjét " címmel. A kömlői  rajzokat 

Turó Petra, Kállai Fanni és Farkas Teofil készítették. 

Este az ákosfalvi sportpályán koncertek sora szórakoz-

tatta a közönséget.Bekecs néptáncegyüttes, Magyar Ró-

zsa és Zséda volt a nap kínálata. 

Szombaton egy hivatalos programmal kezdtünk, még-

pedig a Testvériség parkjának felavatásával, és életfa 

ültetéssel Harasztkeréken. Majd gulyásfőző versenyt  

 

 

rendeztek a kistérségi települések között. Délután tánc 

és népzenei bemutatókra került sor a település fiataljai-

nak előadásában. 

Este megint koncertek sora várt bennünket: Denisa, 

Bettina, Varga Kinga, Kaly és Liszter Sándor a Vadró-

zsákkal. Nagyon jó volt a hangulat, több ezer ember 

táncolt, énekelt a színpad előtt. 

Vasárnap kerekasztal beszélgetéssel kezdődött a dél-

előtt. Merre tart Európa? Tettük fel magunknak a kér-

dést és próbálkoz-

tunk a válaszadással. 

Vasárnapi kultúrmű-

sorok: Hajlik a ró-

zsafa- magyar nóta 

műsor, Jakab Csaba 

&Band, Kristóf Ka-

talin és Milán, Ro-

berto 

 

Közben Marosszék 

szépe- szépségver-

seny és éjfélkor tűzi-

játék. 

A hivatalos elfoglalt-

ságon túl néhány 

nevezetes helyre is 

ellátogattunk, Szová-

tára, a Medve tóhoz, 

Korondra, a Békás 

szoroshoz és a Gyil-

kostóhoz. Csodálatos helyek, mesebeliek. Nem lehet 

betelni a látványukkal. 

Kóstoltunk hagyományos erdélyi ételeket, csorbát-

háromszor és háromféleképpen, puliszkát, kürtős kalá-

csot, erdélyi túrófánkot. Nagyon finomak voltak. 

Vásároltunk jellegzetes erdélyi ajándékokat, korondi 

cserépedényeket, halvát, ami erdélyi édesség stb. 

Delegációnk tagja volt négy lengyel barátunk is a 

Richtáli testvértelepülésünkről. 

Mindannyian sok-sok élménnyel tértünk haza. 

Erdély, nem felejtünk el soha! 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 



KÖMLŐ NÉPE 

12 

  
Sport hírek 

———————————————————— 

Tisztelt Kömlőiek! 

 

K érem, engedjék meg, hogy beszámoljak a Kömlő 

Sport Club elmúlt 2 hónapjának fontosabb ese-

ményeiről.  

2017. július 7-én Túró Tamás sportköri elnök kihelye-

zett elnökségi ülést hívott össze melynek helyszíne 

Poroszlói Kormorán étterem volt. Elnökségi ülésen 

részt vett Ifj. Túró Sándor és Ifj. Túró Miklós kik sze-

rettek volna egy önálló csapatott indítani Megyei III. 

Osztályban és kérték az elnökséget, hogy ezt az indít-

ványozást szíveskedjenek elfogadni. Az elnökség egy-

hangúan elfogadta. De végülés csapatott nem sikerült 

össze szervezni, egyéb okok miatt. Elnök úr elmondta, 

hogy ha szeretnének, a Kömlői csapatban focizni nyu-

godtan jöhetnek, hiszen senki sem küldte el őket.  

Labdarúgó szakosztályunk továbbra is a Megyei II. 

Osztályban fog szerepelni a 2017/2018.-as bajnokság-

ban. Természetes volt ki eligazolt az egyesületből 

(Nagy Lajos, Csóka Norbert és Szalai Zoltán). 

De viszont sok fiatal játékost is sikerült igazolnunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kik az Első bajnoki mérkőzésen Domoszló ellen sike-

resen bemutatkoztak. Ifjúsági csaptunk Domoszló el-

len 1:1 Döntetlent játszott.  

Bozsik programban is továbbra is folytatjuk az után-

pótlás nevelést. 4. korcsoportban indultunk el. Heti 

rendszerességgel vesznek részt a gyerekek az edzésen. 

Asztalitenisz szakosztály továbbra is két csoportban 

szerepel. El kell, hogy mondjam, hogy a forróság elle-

nére játékosaink heti 1-2 alkalommal szorgalmasan 

vettek részt az edzésen a tornateremben.  

2017. Augusztus 5.-én Túró Tamás sportköri elnök 

egy délutáni ebéddel vendégelte meg játékosainkat a 

Napközi konyhán, melyet ezúton is köszönünk neki.  

Köszönjük szépen az Önkormányzatnak és Túró Ta-

más Polgármester Úrnak a támogatást hisz nélkülük 

nem lehetnénk eredményesek.  

Kívánunk mindenkinek eredményes felkészülést, sike-

res és sérülés mentes évet.  

 

Pengő Roland 

elnökségi tag 

Köszönetnyilvánítás 

 

Turó Tamás  

polgármester úr 

Köszönetét fejezi ki Kelemen Pálnak, aki 1972-ben a VOLÁN kirendeltség 

vezetője volt, valamint részt vett a kiskörei nagy beruházásban  

a vízlépcső építésében.  

Ebből adódóan a lehetőségeket kihasználva 1000 tonna követ biztosított a 
kömlői utak rendbetételére. 

 Az Ady Endre út végig, a Fő út mindkét szakasza, a Bocskai út mindkét vé-

ge, a II. Rákóczi Ferenc út végig lettek lekövezve az addig földutak. 
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FELHÍVÁS  

 
Kömlő Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az önkormányzat  
2017-ben is támogatja a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató  
diákok iskolakezdését, tanulónként 10.000.-Ft-tal. 
Ezért kérjük, hogy a beiskolázási támogatás kifizetéséhez szüksége, középiskolai  
tanulók iskolalátogatási igazolását minél előbb juttassák el az Önkormányzat  
Hivatalába 

Turó Tamás 
polgármester 

  Tájékoztatás 

 

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelete 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól 

Hulladékszállítási díj támogatása 

11. § 

(1) Az önkormányzata hulladékszállítási díjtámogatásban részesíti azokat a településen élő, 62. életévét betöl-

tött személyeket, akiknek: 

(a)      a hulladékszállítási számla a kérelmező nevére szól, 

 (b)     és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodik. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére szóló számlát. 

(3) A jogosultság kezdete a 62. életév betöltését követő hónap 1. napja, azt követő kérelem esetén,  a benyúj-

tást követő hónap első napja. 

(4) A jogosultság megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálesetet követő hónap 1. napjával. 

(5) A hulladékszállítási díjtámogatást jogerős megállapító határozat esetén, a Hivatal évente két alkalommal, 

július 15. napjáig, az első félévre, valamint december 15. napjáig, a második félévre vonatkozóan, kész-

pénzben fizeti ki a kérelmezőnek. 

(6) A hulladékszállítási díjtámogatás összege megegyezik a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mindenkor 

érvényes összegével. 

Ez a rendelet 2017. augusztus 15. napján lép hatályba. 

A rendelet 11. §-ában megállapított hulladékszállítási díjtámogatást, a 2017. év 1. félévre vonatkozóan, 2017. 

szeptember 15. napjáig kell kifizetni. 

 

A rendelkezés a 2017-es évre vonatkozik. 

Amennyiben az érintettek a hulladékszállítási díjat már befizették, a határozatok elkészülte után a befize-

tett összeget az önkormányzat folyamatosan, mindenkinek visszafizeti 2017. I. félévére. 

Kérjük, hogy a kiküldött kérelmeket juttassák el kitöltve a Polgármesteri Hivatalba a határozatok mielőb-

bi meghozatalát segítve. 

Együttműködésüket és türelmüket megköszönve: Turó Tamás polgármester 
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2017  július -augusztus hónapban született kömlői lakosok: 

Suha Tifani  an: Suha É va,  Za mbó  Dzsenifer  an: Za mbó  Érzse bet 

Bari Andrea Dó ra  an: Bari Andrea 

 

2017 július - augusztus hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

Györkő Ferencné 84 éves, 

Turó Gáborné 65 éves 

 

A Kömlői cigány muzsikusok emlékére 

állíttatta Kömlő Község Önkormányzata 

 

„Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi   

könnyet fakasztottatok a szemekben; ti, akik zokogó  

hegedűiteket annyi századokon át hűségesen megosztot-

tátok a nemzet minden bújával és minden gyönyörűségé-

vel, dicsőségével, ti méltán megérdemlítek, hogy írásban 

és képben megörökítsenek benneteket, és kedveseinek 

legszebb emlékei között őrizzen a magyar." 

Blaha Lujza 

 

 

 

 

Az emléktábla a Művelődési Ház előterében került  

elhelyezésre. 
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Forrás: szinezovilag.hu 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2017. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Pólga rmesteri hivatal: 06-36/481-021   

e-mail: titkarsag.kumleu@intellimail.hu  

Orvósi rendeló : 06-36/481-031  

Fógórvósi rendeló : 06-36/481-028  

Iskóla: 06-36/481-032 

O vóda: 06-36/481-060  

Gyó gyszerta r: 06-36/481 033 

Kó rzeti megbí zótt:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 
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