Lőkösháza, 2012. december hó

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES KÖZÉLETI LAPJA

Ez a k ép most nem jeleníthető meg.

L ő k ö s h á z i

HÍRMONDÓ
ott nyomban el is aludt.
Hosszú idő múlva a
Harmadik Fácska édes,
halk
csengettyűszót
hallott. A hangok egyre
közeledtek, már egészen
ott
hallatszottak
a
dombon. Elhagyták a
Legnagyobb
fenyőt,
elhaladtak a Kisebbik
fenyő előtt is, de amikor a
Harmadik
Fácska
elé
értek,
elhallgattak.
Mind a három fácska látta az apró csengettyűket. Egy
rénszarvas húzta szép, kicsi szánkón csüngtek, amelyből
most kiszállott az utasa.
- Télapó vagyok - mondta - Karácsonyfát keresek
egy nagyon kedves kicsi gyermek számára...
- Vigyél engem! - kiáltotta a Legnagyobb fenyő
- Engem vígy! - ágaskodott a Kisebbik fenyő
A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt.
- Te nem szeretnél eljönni? - kérdezte tőle a Télapó
- Dehogynem! Nagyon szeretnék - felelte a
Harmadik Fácska - De hát itt kell maradnom, hogy
vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt.
- Kicsike fa - mondta a Télapó - te vagy a legszebb
fácska a világon! Téged viszlek magammal.
Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan,
hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt.
Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt a
kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És a
kicsi szánkó ezüstös csengettyűszóval tovasuhant velük
a karácsonyi havon...

B. Radó Lili: Három fenyőfa
Három fenyőfa állt egy dombtetőn.
A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős,
messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt
olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és
növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán nagyon
kicsi volt, vékony törzsű és egészen alacsony.
- Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a
Legnagyobb fenyő. - sóhajtotta ez a kicsike fa. Nagyon
hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a
hó. Karácsony közeledett.
- Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne
karácsonyfának! - sóhajtott a Legnagyobb fenyő
- Bárcsak engem vinne! - mondta a Kisebbik fenyő
- Bárcsak engem választana! - kívánta a Harmadik
Fácska
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük.
Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni.
- Kérlek Legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az
ágaid közt? - szólította meg félénken a kismadár a fát
- Nem lehet! - mondta a Legnagyobb fenyő - Nem
használhatok madarakat az ágaim közt, mert éppen
karácsonyfának készülök.
- Pedig úgy fázom - panaszolta a kismadár, a
Legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt.
Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a
Kisebbik fenyőhöz.
- Kedves Kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt
maradjak az ágaid között? - kérdezte
- Nem! - felelte a Kisebbik fenyő - Nem ringathatok
semmiféle madarat az ágaim között, mert hátha éppen
most
vinne
el
valaki
karácsonyfának.
Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a
Harmadik Fácskához.
- Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között?
- kérdezte
- Hogyne maradhatnál kismadár - felelte a Harmadik
Fácska
Búj
csak
egészen
hozzám.
Majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik.
A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé,

( Régi angol mese nyomán fordította: B. Radó Lili)

Lőkösháza Község Önkormányzatának
Képviselő - testülete nevében szeretetteljes
ünnepeket kívánok!
Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester
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Szilágyi Domokos:

Jövőre Lőkösháza is részt vesz a Start
munkaprogramban

Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

A település első alaklommal tud részt venni a Start
munkaprogramban. Ennek az oka, hogy korábban a
programban kizárólag hátrányos helyzetű települések,
illetve kistérségek vehettek részt. Mivel Lőkösháza a
felsorolt szempontok egyikének sem felelt meg, ezért
az elmúlt két év folyamán nem vehetett részt a Start
programokban. 2013-tól a településen mintegy 70 fő
foglalkoztatását kívánjuk a programon belül
megoldani. A tervezett foglalkoztatás időtartama
ellentétben
az
eddigi
önkormányzati
közfoglalkoztatással, melynek maximális ideje öt
hónap napi hat órás foglalkoztatás volt, az új
programban tíz hónapon keresztül napi nyolc órában
tudjuk foglalkoztatni a munkaerőpiacról kiszorult
lőkösházi embereket.
A programon belül több alprogramot indítunk el: az
első programelemben az intézményi feladatellátásban
résztvevők
foglalkoztatása
fog
megtörténni
valamennyi
önkormányzati
intézmény
vonatkozásában. A második programelemben
résztvevők mezőgazdasági munkát fognak végezni: a
megtermelt konyhakerti növények feldolgozást
követően
elsődlegesen
az
intézményi
közétkeztetésben a napközi konyhán kerülnek
felhasználásra, illetve a megtermelt zöldségeket
(felesleget) a rászoruló családok között az
önkormányzat Szociális Bizottságának javaslata
alapján kívánjuk szétosztani. A fóliakertészettel
ugyancsak a szociális és gyermekétkeztetés költségeit
kívánjuk csökkenteni. A harmadik programelemben
terveink szerint a startmunkások járdát építenek, a
meglévők
hibáit
kijavítják.
Emellett
kerítésoszlopokat is készítenünk, illetve az
önkormányzati ingatlanok rossz kerítéseit fogjuk
kijavítani. A külterületi utak karbantartásánál,
valamint a település közigazgatási határain belül
található illegális hulladéklerakókat is fel kívánjuk
számolni.
Kiemelt
figyelmet
fordítunk
az
intézményeink téli tüzelőjének beszerzésére, ezért a
program során gallyat aprítunk és szalmát
brikettálunk.
A beindított program összköltsége 79.393.208
forint, melyből 60.152.730 forintot fordítunk a
hetven fő bér- és járulék költségeire, 19.240.478
forint jut majd a dologi kiadásainkra. A dologi
kiadások között több nagyértékű eszköz beszerzését
tervezzük, pl. brikettálógép stb. Reményeink szerint
folytatjuk az eddig kialakult jó önkormányzati
gyakorlatot, és a közfoglalkoztatás során valódi
értékteremtő munka elvégzésére nyílik lehetőségük a
résztvevőknek.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

Tájékoztatás
Lőkösháza Község Önkormányzata sikerrel
pályázott
a
Kölcsey
Ferenc
Alapítvány:
„Könyvadomány határon túlra” című pályázatán.
Ennek keretében 150.000 forint értékű új könyvet
vásároltunk, mely adományt a Képviselő-testület
tagjai
karácsony
alkalmával
adták
át
testvértelepülésünknek, Kisiratosnak.
A polgármester Úrnál tett látogatás alkalmával a
testületek megerősítették korábbi együttműködési
szándékukat!
A jó hangulatú találkozón új elemként bővítve a
korábbi együttműködésüket megállapodtak közös,
határon átívelő rendezvények lebonyolításában.
Tisztelt lakosság!
Továbbra is várjuk és gyűjtjük a lakosságtól érkező
könyvadományokat, melyeket egy másik alkalommal
Lőkösházán nyújtunk át a kisiratosiaknak.
Adományaikat az alábbi helyeken fogadjuk:
− Közösségi Könyvtár
− Községháza
− Általános Iskola
− Óvoda
− Gondozóház

Az eddig adakozóknak pedig köszönjük a
hozzánk eljuttatott adományokat!
Terveink között az szerepel, hogy a felajánlott
könyveket 2013-ban egy jeles eseményhez
kapcsolódóan nyújtanánk át.

Lőkösháza Község Önkormányzata

Lőkösháza Község Önkormányzata
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gépek
kölcsön
adásával
segítették
az
Önkormányzatot: Zámbori család bálázás,
Ifj. Gále Mózes bálázás, Dávid István földterület,
Vadásztársaság
szállítójármű,
Haladás
Mezőgazdasági Szövetkezet számos alkalommal
nyújtott
segítséget
az
Önkormányzatnak
fuvarozásban, és a külterületi utak karbantartásában.
Köszönjük az Esthajnal Nótakörnek, Szecskó
Attilának, Nagy Nikolettnek, a Tapasztó családnak és
Somlyai Mihálynénak a sok fellépést, mellyel
rendezvényeinket színesítették.
Köszönetet mondunk továbbá Corvus - Kora
Róbertnek, aki két alkalommal is saját alkotásait
ajánlotta fel az Önkormányzat számára. Szintén
köszönjük Viszokai János pékmester felajánlását, aki
több alkalommal sütött számunkra kenyeret: pl.
állampolgársági eskü, falunap, karácsony.

Összefogás intézményekért, civil
szervezetekért
2012-ben tovább folytatódott az önkéntes munka,
melynek során intézményeink és civil szervezeteink
háza táján sokan ajánlották fel segítségüket.
Megújult bejárat a Lőkösházi Általános Iskolában.
Nagy Tibor ajánlotta fel segítségét az iskola
bejáratának leburkolásához, így a lökösházi
kisiskolások tanévkezdésre már a felújított bejáratot
birtokba is vehették.
Felújított terasz és udvari játékok az óvodában:
elsőként sor került a Napköziotthonos óvoda udvari
játékainak festésére. Ezt a munkát az óvodai Szülői
Munkaközösség tagjai, óvodás gyermekek nagyszülei
végezték el. A játékok festéséhez az anyagot
ötvenezer forint értékben a települési önkormányzat
biztosította. A nap folyamán hangulatos munka folyt,
délutánra megszépültek az óvodai játszótéri játékok.
Ugyancsak az óvoda területén a bejárati ajtónál
található teraszt két lőkösházi lakos: Orosz Imre és
Kotroczó János szabadidejükben felajánlásból
burkolták le. Az új terasz valódi összefogás
eredménye, hiszen az anyagot a Szülői
Munkaközösség vásárolta, a lécek elkészítését Pál
Anikó az óvodai Szülői Munkaközösség elnöke
ajánlotta fel. A terasz egyéb szerelési munkálatait és
az akadálymentes feljárót az Önkormányzat
közmunka program keretében készítette el.
Novemberben az Óvoda és a Konyha épületének
felújításában Győri János két napos kőműves munkát
végzett. Intézményeink nevében az önkormányzat
köszönetet mond valamennyi önzetlen felajánlásért.
Felújított öltözői burkolat várja a sportolókat a
Községi Sportkör öltözőiben. A Sportkör három
öltöző helyiségének hidegburkolását két sportszerető
lőkösházi vállalta magára. Az anyagokat a szervezet
számára érkezett adófelajánlásból vásárolták meg.
Körtvélyesi Lajos és Kiri Imre közel egy héten
keresztül dolgozott, míg a három helyiség burkolását
elvégezték. háromszázezer forintból - tudott
fejlesztésre költeni. Az ősz folyamán ismét sor került
közterületeink parkosítására: a munkákban Bán Edit
és Fenyvesi Tivadar vettek részt. A sok felajánlott
növényért és virághagymaért köszönetet mondunk
Boros Istvánnak és Cselényi Máriának, valamint
Gábor Andrásnénak.
November utolsó hetében ismét sor kerül az unió
által finanszírozott élelmiszer segély kiosztására. A
Polgármesteri Hivatal és a Gondozóház dolgozóin
kívül nagyszámú önkéntes is részt vett a csomagok
kiosztásában. Ezúton is köszönetet kívánunk
mondani: Torma Károly vállalkozónak, az
Asszonytorna klub valamennyi tagjának és a
Nyugdíjasklub tagjainak, akik segítettek nekünk.
Az év során több alkalommal kaptunk segítséget
vállalkozásoktól, szervezetektől: gépi munkákkal,

Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki a
településen segítő közreműködésével hozzájárult
ahhoz, hogy környezetünk szebb legyen,
rendezvényeink pedig még sikeresebbek!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének közleménye
Hiába kértük, nem lehetünk az iskola működtetői!
Nem lehetünk a működtetői településünk
általános iskolájának! Erről a döntésről a
napokban kaptuk meg az írásbeli határozatot. A
képviselő-testület tagjait lesújtotta a hír. Békés
megyében négy, háromezer lakos alatti település
kérvényezte, hogy az iskolájuk állami tulajdonba
vétele után a működtetés feladatát elláthassák.
Dombegyház, Méhkerék, Kardoskút és Lökösháza
közül az első három település zöld utat kapott,
Lökösháza kérését viszont elutasították. Lökösháza
minden eddigi Képviselő-testülete amellett tört
lándzsát, hogy az oktatási intézményünk helyben és
önállóan működjön. Ez a kérdés 2007 óta a helyi
közéletünk egyik legfontosabb kérdése volt, de
mindannyiszor az önállóság, és a gyermekek helyben
tartása mellet foglalt állást a mindenkori Képviselőtestület. Pedig komoly vitákat váltott ki a kérdés, sőt
egy esetleges iskolatársulás jelentős anyagi
többletforrást eredményezett volna a településnek.
Mégis, mind ahányszor a kérdés felvetődött mi itt a
településen
gyermekekkel,
pedagógusokkal,
szülőkkel közösen az önállóság mellet álltunk ki.
Kiállásunk nem öncélú volt: a település hosszú távú
fennmaradásának egyik zálogaként képzeljük a nyolc
évfolyammal működő helyi általános iskolát. Ebben
kérdésben valódi összefogás valósult meg: A testület
meghozta a kiadás csökkentéséhez szükséges
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döntéseket, a pedagógusok jelentős számú ingyen
óra megtartását vállalták, a Lőkösháziak az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány valódi civil
összefogással és komoly anyagi ráfordítással
játszóteret alakított ki, a II-es iskola udvarán. Az
iskolai Szülői Munkaközösség tagjai társadalmi
munkájukkal segítették a működést, a falu
lakossága egy emberként segédkezett, mikor
átálltunk az alternatív fűtési módra az
intézményeinkben. Az átállásra, ha csak a két kazán
beszerelését tekintjük, két év alatt közel másfél
millió forintot költöttünk! Kezdetben akadtak
problémák a rendszer működtetése során, de sok jó
szándékú és önzetlen lőkösházi dolgozott azon, hogy
épületeinkben meleg legyen a gyermekeinkre!
Amikor, hogy az iskolánkat átveszi az állam,
meghoztuk az első fontos döntésünket: a képviselők
egyetértettek: semmilyen döntést nem hoznak az
intézmény további sorsával kapcsolatban az
iskolahasználók, vagyis, a pedagógusok, a szülők, a
gyerekek véleményének ismerete nélkül. Ezzel a
döntésünkkel, amit még 2011 decemberében hoztunk,
azt kívántuk kinyilvánítani, hogy mennyire fontos
számunkra az iskola. Időközben az iskolahasználók
úgy döntöttek, hogy nem szeretnének például egyházi
vagy más fenntartásba kerülni, ezért ilyen
tárgyalásokat sem folytattunk. Később megszületett
az új köznevelési törvény. Ezután, arról
nyilatkoztunk az illetékes szervek előtt, hogy
szeretnénk az iskola üzemeltetését vállalni. A
pályázatot benyújtottuk az Államkincstárhoz, amit a
Belügyminisztérium,
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
és
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma, illetve a tárcaközi bizottság
véleményezett, s végül a bizottság hozta meg a
döntését. A pályázatunk tartalmilag megfelelt. Az
elutasító levelet az illetékes minisztériumban
december 5-én adták postára, melyet 7-én kaptak
meg.
Az elutasító levél külön indoklási részt nem
tartalmaz. Azonban leírták, hogy úgy ítélik meg, a
település gazdasági helyzete, jövedelemtermelő
képessége
nem
biztosítja
az
intézmény
működtetéséhez szükséges feltételeket. Ilyen
önkormányzati finanszírozási rendszerben egy
település sem tudja működtetni az oktatási
intézményeit. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a 3000 fő feletti települések közül 227 döntött
úgy, hogy nem kívánják működtetni a helyi alapfokú
oktatási intézményüket!
Igaz, hogy bevételeink szűkösek, de a
költségvetésünk nem áll rosszul. A települést 37
millió hiánnyal vettük át 2010 őszén és mindent
annak rendeltünk alá, hogy a gazdálkodásban
meglévő hiányt csökkentsük, ne veszélyeztessük az
intézményeink
működtetését.
Mostanra
már
látszottak
az
első
komoly
eredmények:
nagyságrendekkel csökkent a falu adósságállománya,
elvégeztük a fűtéskorszerűsítés legolcsóbb,

legkezdetlegesebb lépéseit, sikerrel pályáztunk a
belügyminisztériumba a Kistérségi Startmunka
Kazánprogramjába. A sikeres pályázattal 26 millió
forintot nyertünk! A két pályázattal három, új 95 %
-os hatásfokkal működő biomassza kazán kerül
hamarosan beüzemelésre, két új tüzelőtároló színt
építünk, a konyha melletti tüzelő tárolót felújítjuk,
valamint egy nagyteljesítményű ágaprítót helyezünk
üzembe, januárba. Most a Keop 5.5.0 – s épület
energetikai pályázatok benyújtásán fáradozunk:
ennek keretében kívánunk külső hőszigetelést,
nyílászáró cserét, napkollektort, napelemet üzembe
helyezni az Általános Iskolában, az Óvodában, az
Orvosi
rendelőben,
a
Gondozóházban,
a
Polgármesteri
Hivatalban.
Vagyis
tudatosan
készültünk a működtetői szerepre. Ezért úgy ítélte
meg a képviselő-testület, hogy képesek lennénk a
működtetési feladatok ellátására. A lökösházi
képviselő-testület december 11-én rendkívüli ülésen
tárgyalt a kérdésről. Mindannyian szomorúan vettük
tudomásul a döntést. Azóta megtörtént az állami
fenntartásba vétellel kapcsolatos megállapodás
aláírása is. Képviselői indítványra elfogadtunk egy
olyan határozatot, hogy ha bármilyen vis maior
helyzet állna elő az iskolában, s az intézmény kéri,
azonnal segíteni fogunk! Az ülésen az Általános
Iskola igazgató Asszonya és a Képviselő-testület
kölcsönösen megerősítette, hogy az eddigi jó
kapcsolat a továbbiakban is fennmarad.
Az ülést december 20-án levetítjük a
kábeltelevízióban! A kialakult helyzetről január
folyamán falugyűlés és közmeghallgatás során
részletesen tájékoztatni kívánjuk az érintetteket.
Lőkösháza Község Önkormányzata

Rendkívüli Kábeltelevíziós Közlemény
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2012.
december 10-én (hétfőn) megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülés, valamint a 2012. december
19-én (szerdán) megrendezésre kerülő Karácsonyi
műsor
levetítésére
2012.
december
20-án
(csütörtökön) 17 órától kerül sor, a már megszokott
csatornán.
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Képviselő – testület 183/2012. (XI.29.) határozata
alapján 2012. december 20-tól a Kábeltévé csatorna
kiosztása változik. Karácsonyi meglepetésként a
Hálózat Tv csatorna helyett a sokak által keresett
RTL II csatorna adását kezdjük meg sugározni. A
Hálózat Tv csatornája a Discovery Channel csatorna
helyére kerül.
Az előző évek nagy sikerére való tekintettel a
2013. évben is továbbra folytatódik az akciós éves
fizetés. Azon előfizetők, akik január 31-ig az egész
éves díjat befizetik, egy havi díjkedvezményben
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részesülnek (12 hónap helyett 11 hónapot fizetnek).
A díjfizetés módja és ütemezése változatlan.
A befizetési határidő: a havi ütemezésű
díjfizetésnél minden tárgyhónapot követő hónap 15e, negyedévi ütemezésű díjfizetésnél minden
negyedévet követő hónap 15-e, éves ütemezésű
díjfizetésnél pedig január 31-ig kell legkésőbb a
szolgáltatást megfizetni.

kötelező mikrochipezni, hanem minden kutyát
kötelező chippel ellátni, ha elmúlt négy hónapos.
Adatbázis: Az eb transzponderrel történő
megjelölését követő nyolc napon belül a beavatkozást
végző magánállatorvos köteles az állat adatait a
transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó
országos, elektronikus adatbázisban regisztrálni. Az
eb nyilvántartó adatbázist a Nemzeti ÉlelmiszerláncBiztonsági Hivatal működteti. A transzponderrel
megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az
állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magán
állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
Ellenőrzés:
A
mikrochippel
kapcsolatos
kötelezettség betartását a Jegyző és a Kerületi Hivatal
ellenőrzi.
Amennyiben az állatorvos azt észleli, hogy a négy
hónaposnál idősebb kutya nincs mikrochippel ellátva,
kötelessége a Kerületi Állatorvosi Hivatal felé
jelenteni. A magánállatorvos a rendelet alapján a
kutya vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni,
hogy az állap transzponderrel jelölt-e. A
transzponderrel való megjelölés megtörténtét az azt
elvégző magánállatorvos az oltási könyv vagy a
kisállat útlevél megfelelő rovatának kitöltésével,
aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
Bírság: Az állatvédelmi törvény birság kiszabását
is lehetővé teszi, a chipezés elmaradása esetén 15.000
Ft bírsággal sújtható a tulajdonos.

Lőkösháza Község Önkormányzata, mint a
Szolgáltató nevében, valamennyi Tisztelt
előfizetőnknek Békés, Boldog Ünnepeket és
Eredményekben, Gazdag Új Évet Kívánunk!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Tájékoztatás a fogorvosi ellátás
működéséről
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy egy rövid
ideig tartó helyettesítést követően a településen a
fogorvosi szolgáltatás nyújtására sikerült ellátó
szakorvossal szerződnie az Önkormányzatnak. 2013.
január 1-től a heti rendelési idő 15 órára nő, a korábbi
13 órával szemben.
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
− Hétfő: 14.30:19.30
− Szerda: 7.30:12.30
− Péntek: 14.30:19.30
Ezen túlmenően a vállalkozó ügyeleti ellátása nyújt
a békéscsabai rendelőjében a rendes rendelési
idejében a Munkácsy utca 1. szám alatt! A
településen munkáját elkezdő új fogorvosnak jó
munkát kívánunk!
A lakosságot kérjük, forduljon bizalommal a
szolgáltatást nyújtó dr. Barta Kálmán Úrhoz.
Egyúttal megköszönjük a településen eddig
helyettesítő dr. Csepreghy Tímea doktornő munkáját.

A bírság kiszabására az alábbi szervek jogosultak:
− a Jegyző
− a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal
− az
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Állategészségügyi Igazgatóság
− a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
További információkért keresse fel állatorvosát!
Lőkösháza Község Önkormányzata

Kedves Kicsik és Nagyok!

Lőkösháza Község Önkormányzata

Eltelt ismét egy év a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár életében! Bátran mondhatom, hogy
beköltözött az élet, és igazán a közösség színterévé
vált. Nagyon sok program, kulturális rendezvény,
vásár zajlott le ebben az évben.
A könyvtárban tartott fogadóórát a falugazdász
ezzel is segítve a gazdákat, vállalkozókat,
őstermelőket, hogy helyben tudják intézni az
ügyeiket.
Indult kressz tanfolyam a Thermál-Ati Kft
jóvoltából.
Egész évben folyamatosan kiállítottunk helyi illetve
vidéki művészek, alkotók, kézművesek által készített
alkotásokat. Ezt a hagyományt továbbra is folytatni
szeretnénk, mivel a Művelődési Ház a művészek
háza is! Így az ifjú tehetségek segítséget kaphatnak

Kutyavilág II.

Amit
érdemes
tudni
a
kötelező
mikrochipezésről: 2013. január 1-től új szabályok
lesznek érvényesek. A kutyák mikrochipezésével
kapcsolatban.
A 115/2012 a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról
szóló
41/2010
(II.26.)
kormányrendelet módosítása értelmében „négy
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
megjelölve tartható”. Vagyis nem csak tulajdonos
változása, kutya vásárlása, örökbefogadása esetén
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ahhoz, hogy megnyíljanak, és megtalálják
önmagukat.
Az idén sok új beiratkozónk volt a könyvtárban. A
jó hír, hogy az Önkormányzat 100.000 Ft értékben
vásárolt új könyveket. Ezen felül ajándékba kaptunk
a DÜRER NYOMDA KFT-től 170.000 Ft értékben
új könyveket, amelyet NAGYON SZÉPEN
KÖSZÖNÜNK!
Így az idén 270.000 Ft összértékben gyarapodott a
könyvállományunk. Ez 139 db könyvet jelent.
Ezeknek a könyveknek nagy része mesekönyv,
regény, ifjúsági, kreatív jelegű könyvek. Sajnos sok
könyvet kellett leselejtezni is, ami elhasználódás,
elavultság és behajthatatlan könyveket jelentenek. Ez
közel 500 db könyv.
Indítottunk hip-hop tánctanfolyamot is, a csoport
első fellépése december 05-én lesz a gyulai Városi
Sportcsarnokban.
Minden hónapban egy alkalommal játszóházat
szerveztünk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt,
ahol a gyöngyökkel és a bőr szépségeivel,
megmunkálhatóságával ismerkedhettek meg.
Helyet biztosítottunk a civil szervezetek
fogadóóráihoz, műsoraikhoz is. Jövőre is várjuk őket
szeretettel!
Köszönöm minden kedves támogatónak,
segítőnek a segítségüket, amit 2012-ben nyújtottak
a Művelődési Háznak!
Külön köszönet illeti Révész Bernadettet, Balláné
Péter Erikát, Veresné Mag Editet, Corvus-Kora
Róbertet, Szecskó Attilát, Balogh Rolandot.

játékos vetélkedőt rendeztünk. Az ünnepek
közeledtével szebbnél szebb dekorációs elemeket
készítünk kézműves délutánjainkon, amellyel
intézményünket öltöztetjük majd díszbe.
Gondozóházunk és az Általános Iskola közös
produkcióra készül, a színpadra szánt zenés darabot a
Községi Karácsonyi Ünnepségen mutatjuk be 2012.
december 19-én. A szereplőket gondozónők, illetve
az intézményben dolgozó munkatársak gyermekei
mellett, a helyi Általános Iskola tanulói formálják
meg.
Tervezzük továbbá a helyi Hitközösséggel való
együttműködésben egy hangulatos karácsonyi film
vetítését a Gondozási Központban.

MINDENKINEK KELLEMES KARÁCSONYT ÉS
BOLDOGAB ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

a lőkösházi Petőfi Művelődési Házban tartandó
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE
és az azt követő szerény megvendégelésre.

Minden Tisztelt olvasónak Kellemes Ünnepeket
kívánok a magam és a Gondozási Központ
valamennyi gondozója nevében.

Zámboriné Vásárhelyi Judit
intézményegység vezető

MINDENKI KARÁCSONYA!
Lőkösháza Község Önkormányzata és a lőkösházi
civil szervezetek sok szeretettel meghívják a kedves
lakosságot a
2012.december 19-én,
szerda délután, 14.00órai kezdettel:

László Lászlóné
intézményigazgató
−

A Gondozási Központ hírei
−
−
−

A Gondozási Központban 13 féle alapellátás vehető
továbbra is igénybe. Ezek közül néhány ellátási
területen - létszámadatok tekintetében - növekedés
tapasztalható. Ezek a szociális étkeztetés, a házi
segítségnyújtás, illetve az idősek klubja.
A 2012-es év második felében is színes
programokban
bővelkedett
klubéletünk.
A
Gondozóházban megrendezésre került többek között
szabadtéri rajzolás a parkban, szalonnasütés,
csülökpörkölt főzés. Szeptemberben a Szegedi
Vadasparkban jártunk és folyamatban van
színházlátogatás is szervezése.
Helyet adtunk különböző témájú kiállításoknak,
úgymint váza-, kézimunka-, festmény- és gobelinkiállítás. A kiállított művek többsége egy-egy
gondozottunk munkáját dicséri.
Folytatódott a receptverseny desszert kategóriában,
amelyre hat nevezőnk is volt. Közkívánatra újból

−
−
−
−

Az ünnepi műsor résztvevői:
Adventi köszöntő: Kalaman János katolikus
plébános
Óvodások műsora
Somlyai Mihályné verse
A Gondozóház tagjainak és az Általános Iskola
tanulóinak a közös karácsonyi színdarabja
Tapasztó Mihályné és Tapasztó Beáta verse
Általános Iskola tanulóinak néptánc előadása
Szecskó Attila, Nagy Nikolett és
László Lászlóné – ének
Esthajnal Nótakör – népdal csokor

A rendezvény támogatói: Lőkösháza Község
Önkormányzata, valamint a Mozgáskorlátozottak
Helyi Csoportja.
Lőkösháza Község Önkormányzata
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Végül
szeretném
megköszönni
minden
pedagógusunk és dolgozónk odaadó munkáját, hiszen
a tanítás mellett a fenti programokat csak
többletfeladatok vállalásával tudtuk megvalósítani.
Az oktatás állami átalakításával járó feszültség és
bizonytalanság légkörében igen nagy erőfeszítést
követelt ez az időszak valamennyiünktől.
Tanulóink nevében köszönjük az Önkormányzattól,
az SZMK-tól és az Egészséges Ifjúságért
Alapítványtól kapott segítséget, amit programjaink
rendezéséhez nyújtottak. A téli szünet december 20tól január 2-ig tart. /Első tanítási nap jan. 3. csütörtök
lesz./

Ez történt az Általános Iskolában
Az elmúlt hetekben diákjaink a tanulás mellett
aktívan kapcsolódtak a térségi és a helyi szervezésű
programokba.
A nyílt tanítási napokon idén is sok szülő látogatta
meg az órákat. Igyekeztünk tartalmas délutáni
programokat kínálni a tanulóknak: alsó tagozatosaink
a helyes táplálkozás és fogápolás témája köré
szervezett vetélkedőn vehettek részt, melyhez
anyagi támogatást a Lőkösháziak az Egészséges
Ifjúságért Alapítvány biztosított. A nagyok pedig
az ősz, a halloween témában összeállított feladatok
megoldásával szórakoztak. Az utóbbit a
Diákönkormányzat által rendezett Aula-buli zárta,
amely fergeteges hangulatban telt. Köszönjük a
szervezést Tóth Jánosnénak, és a DÖK tagjainak.
Az őszi időszak szép eseménye volt az aulánkban
megrendezett Zenei Világnap, az október 6-i
emlékműsor, valamint az október 23-al kapcsolatos
ünnepség, amelyre örömmel láttunk vendégül minden
kedves érdeklődőt. A színvonalas műsorokért a
tanulók mellett köszönet jár a felkészítőknek: Makay
Tímeának, Gulyás Szabó Gézának és valamennyi
osztályfőnöknek.
Sporteseményekben sem volt hiány: a Bozsik
kupán, a Mikulás-kupán is dobogóra állhattak
focistáink. A felkészüléshez nyújtott segítséget
köszönjük Varga Istvánnak, Juhász Mihálynak és
Szincsák Demeternek, valamint azoknak a szülőknek,
akik a gyerekek utaztatásában segítettek.
A nyolcadikosoknak rendezett tantárgyi versenyek
döntőjébe öt tanulónk jutott be Battonyára. Kindling
Attila 1. Csik Zoltán 2. helyezett lett, matematika
tantárgyból Büszkék vagyunk rájuk!
Az idei tanévben is bekapcsolódtunk a szervezett
színházlátogatásba. Az 1-5. osztályos diákok
összesen 103 bérletet vásároltak meg, köszönjük a
szülőknek, hogy lehetővé tették ezt gyermekeik
számára. Sajnálatos, hogy a felsőbb évfolyamokon
ezt már sokkal kevesebben igényelték. A végzős
diákok pályaorientációs programokon vettek részt:
ellátogattak több középiskolába, a hagyományos
Szakvásárra is, bár a pályaválasztási szülői
értekezleten a szokásosnál kevesebb középiskola vett
részt, de a megjelentek így is megfelelő tájékoztatást
kaptak a beiskolázási lehetőségekről.
November végén megrendezésre került az
Alapítvány
hagyományosan
jó
hangulatú
Jótékonysági bálja, melynek bevételét a tervezett
programok megvalósítására fordítja a kuratórium. Itt
szeretnénk megköszönni minden támogatást, a
vacsorán való részvételt valamennyi érintett kedves
vendégünknek.
December elején a Mikulást várták az osztályok
nagy lelkesedéssel. Az intézmény karácsonyi
ünnepsége december 15-én 16 órakor kezdődik a
Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várunk a
rendezvényre.

Az iskolavezetés nevében minden kedves lakosnak
Békés, Boldog Ünnepeket kívánunk!
Balogh Istvánné - Szecskóné Jobb Tünde
Intézményvezető - Alapítvány elnöke

Óvodai hírek
A 2012/2013 – as nevelési évben is két részben
osztott csoporttal működünk: Kis-középső és Nagyközépső. Az induló gyermeklétszámunk 52 fő, mely
az októberi statisztikai adathoz viszonyítva három
fővel gyarapodott.
Lőkösháza
Község
Önkormányzatának
kezdeményezésére az Óvodai Szülői Szervezet
elnökének vezetésével az óvodába járó gyermekek
szülei összefogtak a játszó udvar szebbé tétele
érdekében.
A szülők szabadidejükből áldozva lefestették a
játszóeszközöket, a kerítést és az intézmény bejárati
kapuját. A szükséges anyagokat az Önkormányzat
biztosította 40.000.-Ft értékben. Az önkormányzat és
a szülői szervezet összefogása ismételten eredményre
vezetett, a jó hangulatban végzett munka közelebb
hozta egymáshoz a szülőket is.
A Képviselő-testület döntése alapján a gázfűtést
bálás kazán váltotta fel, mellyel a fűtési idényben
számottevő megtakarítás érhető el.
Elkészült az új terasz, óvodánk ismét tovább
szépült. Az Önkormányzat 50.000 Ft támogatást
nyújtott ehhez a kezdeményezéshez. A többletköltség
az óvoda báli bevételéből lett finanszírozva.
Köszönetet mondunk mindenkinek az óvoda
dolgozói és a gyermekek nevében mindazoknak, akik
önzetlen munkájukkal segítettek.
Az idén is sikeresen vettünk részt az IPR
pályázaton, melyből a gyermekek fejlesztéséhez
szükséges eszközöket biztosítjuk.
Két rendezvényen szerepeltek óvodásaink:
1. Idősek Világnapja.
2. Lőkösháziak az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány jótékonysági estélye.
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Decemberi rendezvényeink:
8-án Télapó – bál a Művelődési Házban
(nyílt rendezvény, sztárvendég Hevesi Imre).
17-én Karácsonyi ünnepély az óvodában,
ahol mindkét csoport együtt ünnepel.

Vöröskereszt
A Vöröskereszt Lőkösházi Alapszervezete idén is
nagy kiszállásos véradást szervezett községünkben,
melyeken általában 25-30 véradó nyújtotta a karját
önzetlenül a betegek megsegítésére. A szervezésben
segítségemre voltak: Lászlóné Lászlóné, a Petőfi
Művelődési Ház vezetője; valamint a Gondozási
Központ dolgozói. Köszönöm a diákok és Madácsi
Attiláné közreműködését a meghívók kihordásában.
A donorok megvendégelését a Képviselő-testület ez
évben is támogatta, köszönjük!

Az óvoda dolgozói nevében kívánok minden
lökösházi lakosnak Boldog Karácsonyt, és
Eredményekben Gazdag Újévet!
Nagy Józsefné
óvoda vezető

Határrendészeti Kirendeltség

November 27-e a véradók világnapja.
2012-ben kitüntetett véradóink:
− 10-szeres: Mák Kitti Enikő, Mákné Jánosi
Katalin, ifj. Puskás Sándor.
− 20-szoros: Hollandiné Gyöngyösi Mónika,
Köröminé Janis Veronika, Lukóczki Jánosné,
Samu Sándor, Turbucz Sándor.
− 30-szoros: Kesztyűs Katalin
− 40-szeres: Ottlakán Ilona

A Rendőrség felhívja a településen élő lakosság
figyelmét, hogy az alábbi tevékenységekre
fordítsanak kiemelt figyelmet:
- A településen, illetve annak közvetlen közelében
idegen, gyanús személyek megjelenése, észlelése
esetén kérjük Önöket, hogy haladéktalanul értesítsék
a
Lőkösházi
Határrendészeti
Kirendeltség
munkatársait!
Elérhetősége: 06/66 550-420
06/20 251-6695

Gratulálok, és jó egészséget kívánok nekik és a többi
véradónak is!
A község lakóinak Békés, Boldog Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Újévet kívánok!

- Az államhatár közvetlen közelében termőfölddel
rendelkező, illetve ott dolgozó személyek fordítsanak
kiemelt figyelmet az államhatár rendjének a
betartására! A határvonal melletti közvetlen
termőföldekkel rendelkező földtulajdonosok a
szántási munkálatok során fordítsanak kiemelt
figyelmet
a
határnyiladék
járhatóságának
megőrzésére!
- Amennyiben az államhatár közvetlen közelében
határsértésre utaló nyomokat, tárgyakat észlelnek,
haladéktalanul értesítsék a kirendeltséget a fenti
telefonszámok valamelyikén!
- Ne hagyják lezáratlanul kerékpárjaikat a
közterületen!
- Amennyiben az Önök számára ismeretlen személy
kér bebocsájtást az otthonukba, bizonyos hivatalos
szolgáltatások elvégzése okán, bizonyosodjanak meg
arról (igazolvány elkérésével), hogy ezt jogosan
teszi! Amennyiben idegen személyek takarókat, vagy
tűzifát próbálnának meg értékesíteni házról-házra
becsengetve, nagy valószínűséggel csalókkal lehet
dolguk. Ezek a személyek megpróbálhatják
kihasználni figyelmetlenségüket, mellyel könnyen
megkárosíthatják Önöket! Ha ilyent észlelnek, hívják
a 107-es segélyhívószámot és tegyenek bejelentést,
jegyezzék meg az idegen személyek gépjárműveinek
rendszámát is, segítve ezzel a Rendőrség munkáját!
- Bármely jogsértő cselekmény észlelése esetén
hívják a 107-es segélyhívószámot!

Samuné Priskin Anikó
alapszervezeti titkár

Mozgáskorlátozottak helyi csoportja
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület
lőkösházi helyi szervezete vegyes érzelmekkel
végezte munkáját 2012 évben. Az elmúlt évben
hozott
kormányzati
intézkedések
jelentősen
szűkítették az Egyesület, ezzel együtt a helyi
szervezet munkáját. Az Egyesület az idén kivárásra
játszott, az állami normatív támogatások csúsztak,
ezzel az Egyesület léte került veszélybe, közel volt a
megszűnés lehetősége. 174 gyermek ellátatlanul
maradt volna, és 63 dolgozó az utcára kerül, ezen
kívül megszűnik a támogató szolgálat, a Csorvási
Lakóotthon.
A lehetőségeink megszűnésével nem tudtuk segíteni
tagjainkat. Lecsökkent a tagdíj befizetés, a létszám
tizedére, a helyi szervezetnél a felére csökkent. A
bizottsági
felülvizsgálatokkal,
közgyógyellátás,
utazási kedvezmény megvonással újabb tagokat
veszítettünk. Az új vezetés mozgástere egyértelműen
beszűkült, a tagság elöregedett, a sajátosságunkból
adódóan az aktivitás továbbra is hiányzik.
A változásokra az OTP és a Kormányhivatal nem
volt felkészülve, a vezetőség nem ismerte, nem
ismerhette azok igényeit, így csak szóban tudtunk
tanácsot adni tagjainknak. Sajnálatos, de semmi nem
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indokolta, hogy a két hivatal helyett dolgozzunk. A
támogatást
igénylő
költségek
jelentősen
megnövekedtek.
Az Egyesület vezetősége, valamint a helyi szervezet
vezetősége is kritikusan illetve önkritikusan értékelte
a megváltozott helyzetet, és egyik döntése értelmében
a tagdíj 50 %-a 2013-ban a helyi szervezeteknél
marad, a bevezetett támogató jegyek 10%-a szintén
helyben
marad,
ezzel
könnyítve anyagi
körülményeinket.
A fogadó órákat megtartottuk, kötelezettségeinknek
alapvetően eleget tettünk. 2013-ban a fogadó óráinkat
kéthetente, a szemétszállítási napon, szerdán 13.00 és
15.00 között tartjuk a Művelődési Házban.
A szokásos rendezvényeink közül, igaz szerény
körülmények között, de megemlékeztünk a
nemzetközi Nőnapról. Szerveztünk egy miskolci
kirándulást, amelyre nehezen jött össze a létszám.
Mikorra a Hímondó megjelenik, túl leszünk a
december 14-ére szervezett orvos - beteg találkozón
is. Ennek ellenére a Munkatervben rögzített
elképzeléseket nem hajtottuk végre maradéktalanul.
A rendezvényeinkhez nyújtott Önkormányzati
támogatást a tagság nevében köszönjük.

vásárolt mezgarnitúrát, köszönjük! Köszönjük
mindazoknak,
akik
kisebb-nagyobb
anyagi
támogatást nyújtottak az egyesületnek! Azoknak is
elismerés jár, akik munkájukkal segítették a
sportkört: köszönet a rendőröknek és a
jegyszedőknek! Köszönjük a szurkolók bíztatását,
akik igen nagy létszámban biztosították csapatainkat.
Ez példa értékű! Békés megyében Lőkösháza az
egyik település, ahol a legtöbb néző látogat ki a
mérkőzésre! Békés megyében Lőkösháza élen jár a
mérkőzések megtekintése szempontjából! Ez is jól
mutatja, milyen példás összefogás alakult ki az
egyesület
körül.
Ezt
köszönjük
minden
sportszeretőnek, az egész falunak!
Szép Karácsonyt, Sikeres Újévet kívánunk a falu
minden lakójának a vezetőség nevében!
Szűcs Sándor

Román Nemzetiségi Önkormányzat
Lőkösházi Románok Egyesülete

Az éves taggyűléssel egybekötött Fenyőünnepünket a civil szervezetekkel közösen
december 19-én 14.00 órakor tartjuk a
Művelődési Házban, melyre szeretettel várjuk
tagjainkat.

A Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
Lőkösházi Románok Egyesületével karácsonyi
műsort rendezett az Általános Iskolával karöltve.
Az új táncoktató szeptember 1-től újra megkezdte a
román tánc oktatását. Ez is igazolja, hogy a
gyerekeket a román nyelv, a tánc, a népviselet és
hagyományai iránt érdeklődnek. A karácsonyi
műsorban mutatták be a megtanult táncokat, a
Nemzetiségi Önkormányzat a fellépésükért egy-egy
karácsonyi csomaggal ajándékozta meg őket.

A község lakóinak, távol maradó tagjainknak Békés
Karácsonyt, Boldog Újévet kíván a Vezetőség!
Varga István

Községi Sportkör

Minden kedves lőkösházinak Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Újévet kívánunk!

A sportkör tájékoztatja a falu lakosságát, hogy
mindkét csapata az idei bajnokságot a megyei II.
osztályban kezdte meg. A felnőttek 17 pontot
gyűjtöttek. Ezzel a tízedik helyen zárták az őszt.
Ifjúsági csapatunk 26 ponttal az előkelő ötödik
helyen végzett. Újoncként szépen szerepelt mindkét
csapat. A fiúknak csak elismerés jár. Jöhet számukra
a megérdemelt pihenő.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az adójuk
1%-val segítették az egyesületet! Köszönjük az
Önkormányzatnak az anyagi támogatást és a
közfoglalkoztatottak által nyújtott segítséget!
Köszönjük a Haladás MgTSZ-nek, Hambarás
Ferencnek
és
Torma
Károlynak,
hogy
térítésmentesen fuvarozták az egyesületünket a vidéki
mérkőzéseinkre! Köszönjük Torma Károly és a
Polczer Trans Kft anyagi támogatását! A békéscsabai
Kozma házaspárnak az ifjúsági csapat számára

Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Lőkösházi Románok Egyesülete

Református Istentiszteletek a lőkösházi
templomban
Karácsonyi Istentisztelet: 2012. december 25-én
(kedden) 14 órától.
Újévi könyörgés: 2013. január 1-én (kedden) 14
órától.

Szeretettel várjuk református testvéreinket!
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Árak-díjak változása 2013. január 1-től
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében 2013.január 1-től nem emeli a helyi
kommunális adó (4.000.-Ft/év) és az iparűzési adó mértékét (1,5 %), valamint az intézményi közétkeztetés
díjait.
Az emelések zöme is csak az infláció mértékétől kisebb, hozzávetőleg 5 %.
Így az önkormányzati lakások bérleti díja komfort fokozattól függően:
− összkomfortos lakás estében 252.-Ft/m/2,
− komfortos lakás esetében 203.-Ft/m/2, félkomfortos lakás esetében 165.-Ft/m/2.
A temetkezési helyek használatáért (ide értendő a 25 év leteltét követő újbóli megváltás is) az alábbi díjak
fizetendők:
− egyes és urna sírhely esetében 10.512.-Ft + ÁFA,
− kettes sírhely esetében 21.024.- Ft + ÁFA,
− hármas sírhely esetében 31.535.- FT + ÁFA.
− A rátemetés díjtétele sírhelyenként 10.512.-Ft + ÁFA.
A helyi kábeltelevíziós szolgáltatás igénybevételének díja havonta 1535.- Ft + ÁFA.
A közterület használati díja mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:
A használat célja

Egység

Ár

A közterületbe 50 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény üzleti védőtető, előtető (ernyőszekrény) hirdető
berendezés (fényreklám) cég és címtábla.

Ft/m2/hó

118.-

Ft/m2
Ft/hó

150.1.323.-

Ft/m2/hó

1.465.-

Sorszám
1.

2.

Árusító és egyéb hely:

a./ Alkalmanként.
b./ Havi bérlet.

Ft/m2/hó

126.-

5.

Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely
(gépkocsinként).
Teher és mezőgazdasági gépjárművek, valamint ezek
vontatmányainak elhelyezése.
Önálló hirdető berendezés.

Ft/m2/hó

102.-

6.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék.

Ft/m2/hó

205.-

3.
4.

10.

a./ Idényjellegű.
b./ Alkalmi és mozgóárusítás.
Vendéglátó ipari előkert.
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, göngyölegek
elhelyezése, áru kirakodás.
Mutatványos tevékenység (cirkusz is).

11.

Tüzelőanyag tárolás az első 7 nap díjmentes, a 8. naptól.

Ft/m2/nap

28.-

12.
13.

Közterületen elhelyezkedő üzlethelyiségek.
Mozgó árus.

Ft/üzlet/hó
Ft/alkalom

4.567.551.-

7.
8.
9.

Árusítás:

Ft/m2/nap

268.268.98.-

Ft/m2/nap

98.-

Ft/m2/nap

150.-

Ft/m2/alkalom

A földhaszonbér bruttó 4,30 Ft/m/2.
A kényszerkaszáltatás bruttó 2.700.-Ft/óra.
Valamennyi ár és díjváltozásról tájékozódhatnak Lőkösháza Község hivatalos honlapján.

Lőkösháza Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Lőkösháza Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Lászlóné Komjáthy Ildikó. Szövegszerkesztés: Haluska Mihályné. Nyomdai munka:
Polgármesteri Hivatal. Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal - Lőkösháza, Eleki u.28. A helyi Önkormányzat időszakosan megjelenő közéleti lapja.
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