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Horváth István polgármester

2013. március 1-el megalakult a közös hivatal Körmenddel
Hosszas előkészítés után a törvényi előírásoknak megfelelően megalakult a Körmendi Közös
Önkormányzati Hivatal, mely Körmend város és Csákánydoroszló község ügyeit intézi. Nagyon
sok kérdést kell tisztázni, és összehangolni az ügyintézés menetét. Átmenetileg kicsit bonyolítja az
ügyek intézését még a járások felállása is, mivel több dologban első nekifutásra nem tudjuk, hogy
egy adott probléma kezelése kire tartozik. Reméljük egy-két hónapon belül már gördülékennyé
válnak az ügyintézések. Bebes István polgármester Úr és Dr Stepics Anita jegyző asszony is azon
vannak, hogy az átmeneti gondok, problémák mielőbb rendeződjenek, de addig is kérjük a
lakosság megértését.
Jelenleg a hivatalban dolgozó személyek a következők: Nemesné Major Márta továbbra is a
pénzügyekkel foglalkozik. Kovács Zoltánné nagy részben itt végez járáshoz kapcsolódó ügyeket.
Bata András igazgatási feladatokkal foglalkozik, adóügyeket Leopoldné Jánoki Judit végzi.
Többen kérdezték, hogy hogyan kerültünk Körmendhez közös hivatalként, miért nem csatlakozott
hozzánk más település?
2012 decemberi számunkban írtam, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a közös hivatal
kialakításához. Most ismételten leírom és kibővítem azzal, hogy milyen kezdeményezéseink
voltak.
A közös hivatalhoz 2000 fő fölötti létszám – 1500 fő abban az esetben, ha kisebbségi
önkormányzat is van -, vagy legalább 7 település kell, akik egymással szomszédosak, vagy
maximum egy település kihagyással, egy járásban, valamint egy választókerületben vannak.
Csákánydoroszlótól nyugati irányban más járás van, oda nem lehet csatlakozni, északi irányban
részben ausztria van, ami szintén kizáró ok.
2011. december
Szóban kérdeztem Ivánc és Felsőmarác polgármesterét, hogy mit szólnának a közös hivatal
létrehozásához. Felsőmarác válasza az volt, hogy nincs ilyen elképzelés. Ivánc válasza, hogy
Hegyhátszentmártonnal együtt gondolkodik Ivánc
Mondtam, hogy rendben, folytassunk tárgyalásokat. Ivánc mondta, hogy majd a tavasz végénnyáron.
2012. február
Képviselőtestületünk meghívta Kemestaródfa polgármesterét és képviselőtestületét közös ülésre.
Elmondtuk, hogy milyen kedvező ajánlatunk van számukra, - 2 évig nem kell hivatali hozzájárulást
fizetniük, ami néhány millió Ft megtakarítás - de szóba jöhet a vasaljai körjegyzőség
összességében is. Elmondták, hogy más terveik is vannak, de nem zárkóznak el.
2012. március
Képviselőtestületünk meghívta Halogy polgármesterét és képviselőtestületét közös ülésre.
Elmondtuk, hogy milyen kedvező ajánlatunk van számukra. Kedvezőnek tartották. Jelezték, hogy
tárgyalnak róla.
A testület nem tudott dönteni, ezért Halogy lakosságának véleményét kérték ki.
2012. április
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Halogyon falugyűlés volt, amin részt vettem. Nem kedvező hangok a lakosság részéről. Régi
időkre emlékeztek és ragaszkodtak a hagyományokhoz.
Gasztony községet kérdeztem és nem zárkózott el, de mondta, hogy a testületével majd beszél
róla.( később hallottuk, hogy a régi körjegyzőség áll össze valahogyan, de amúgy is más járás)
2012. május
Halogyi lakosság véleménynyilvánítása: Maradnak Nádasdnál.
Minisztériumokba írtunk kérelmet – méltányosságból – járuljanak hozzá a 2000 fő csökkentéséhez,
mivel mi 1800-an vagyunk intézményfenntartással és az otthon lakóinak is számos ügyét intézi a
hivatal
2012. június-július
Telefonon többször beszéltem Ivánccal. Tájékoztattak, hogy még nem foglalkoztak különösebben
az üggyel. A minisztériumok válaszukban ragaszkodtak a 2000 fős határhoz.
2012. augusztus
Őrimagyarósd polgármesterével beszéltem többször az egyesülésről. Testületi ülésük után
tájékoztatott, hogy inkább Őriszentpéterhez mennek.
2012. szeptember
Megkerestem Nádasd polgármesterét. Támogatását fejezte ki, de elmondta, hogy a
körjegyzőségük többi településének is támogatni kell. A közös megbeszélésen 1-2 kis település
nem támogatta az egyesülést, attól tartva, hogy hátha hátrányosabb helyzetbe kerülnek.
Kértem hivatalos állásfoglalást Ivánctól és Kemestaódfától, hogy akkor mi a döntésük: Mindkét
település levélben közölte, hogy más elképzelésük van.
2012. október.
Egyházasrádóc polgármesterével vettem fel a kapcsolatot. Tájékoztatott, hogy a körjegyzőség
polgármestereivel egyeztetve, nem látnak akadályt, sőt örülnének a közös hivatal felállításában a
jövő érdekében, a később várható jogszabályváltozások miatt is.
Közben kiderült, hogy Egyházasrádóc kb. 150 m híján nem határos Körmenddel, ami kizáró ok.
Képviselőtestületünk átgondolta, ha netán Nádasddal egyesülne, akkor a jövőben hárompólusúvá
válhat a lakossági ügyintézés, ezért a közös hivatal Körmenddel a legcélszerűbb.
Képviselőtestületi határozat szerint Körmend polgármesterének megkeresése a csatlakozással
kapcsolatosan. Körmend város polgármestere Bebes István támogatta a közös hivatal kialakítását.
A múlt év végén a hivatalban dolgozók közül, a járási hivatalhoz adták be jelentkezésüket a
következő személyek: Boldizsár Lászlóné, Kovács Zoltánné, Treiber Istvánné és Tuboly László,
akik mindannyian felvételt nyertek és január 1 -től járási alkalmazásban állnak. Császár Róbert
jegyző közszolgálati jogviszonya február 28-al, a közös hivatal felállásával megszűnt. Volt
dolgozóinknak sikeres, eredményes további munkát kívánok, és megköszönöm, hogy az átmeneti
időszakban visszasegítettek a napi munkába.
Megjegyzésem: Vannak 7 településből álló „összeállások”, ahol kisebb a lakosságlétszám, mint a
miénk –1800 fő -, és van 1300 fő körüli település, ami város. Ilyenek a törvények.
CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI
ÓVODAI BEIRATKOZÁS!
ÓVODÁNKBA 2013. ÁPRILIS 8-ÁN ÉS ÁPRILIS 9-ÉN 8-16 ÓRÁIG LEHET BEÍRATNI A GYERMEKEKET.
Az óvodába történõ beiratkozáskor be kell mutatni:
−

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

−

a gyermek „oltási kiskönyv”-ét

−

lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

−

a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát

−

a gyermek balesetbiztosítási díját (igény szerint)
SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ OVISAINKAT, S SZÜLEIKET!
CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA Dr. Jójártné Molnár Szilvia vezető óvónő
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZ HÓ – SZELEK HAVA
Állandó programjaink:
• a vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
• Energy táncpróbák pénteken vannak – a kicsik 16.45-kor, a nagyok 17.45-kor
kezdenek a mővelıdési házban.
• a színjátszó csoportok próbái: csütörtökön próbálnak a kicsik 14.00-tıl 15.30-ig.
Szombaton az ifik 18.00-tól 20.00-ig. Felnıtt színjátszó próba két csoportban:
szerdánként 18.30-tól 21.00-ig a mővelıdési házban.
• néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési házban,
• bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16 óráig a kultúrházban.
• torna – kedden és csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig. Farkas Béla és Varga Gáborné
vezetésével.
• Zumba szerdán 17.00-tól 18.00-ig a kultúrházban.
• társastánc gyerekeknek – a korábbi feltételekkel és keretek között folyik a munka
a csoportban Güzmits József vezetésével. A foglalkozások kedden 14.30-tól 15.30ig vannak a mővelıdési házban.
• Ovis torna – kedden 15.30-tól 16.30-ig ovis mozogda a mővelıdési házban
óvodásoknak. A foglalkozást vezeti: Farkas Béla
• Pingpong mindenkinek! Kedden és csütörtökön a torna után (19 órától) a nagyterem
az asztalitenisz kedvelıié. A foglalkozások felelıse Farkas Béla.
Egyéb programok, rendezvények áprilisban:
 5-én civiles vezetıségi győlés 18 órától az irodában
 6-án a csákánydoroszlói szociális otthon szervezésében egész napos pingpong verseny
lesz a mővelıdési házban
 8-án Csontváry Kosztka Tivadar: A fohászkodó Üdvözítı címő festményérıl lesz
elıadás a kultúrházban. A program 17 órakor kezdıdik.
 20-án színjátszós találkozó İriszentpéteren, melyre a NapSzínTársulat csoportjait és
a nyugdíjas bábcsoportot is meghívták
 23-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Molnár Ferenc: A doktor úr címő
bohózatát nézzük meg. Indulás, utazás a megszokott módon és idıben.

EGYÉB tájékoztatás
Ebek chippel történő ellátása
A korábbiakhoz hasonlóan községünkben a következő időpontokban kerül sor egy ismételt chip
behelyezésre. Akik élni kívánnak a lehetőséggel, azok a következő időpontban tehetik ezt meg.:
2013. április 5-én (péntek) Felső boltnál
14 órától,
Posta mellett 15 órától, Pacsirta csárdánál
16 órától. A kutyák oltási könyvét feltétlenül hozzák magukkal.
Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy jogszabályi előírások alapján a kutyák chippel történő ellátása 2013.
január 1-től kötelező. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állategészségügyi birság kiszabására kerül
sor. Az ősszel esedékes veszettség elleni oltást csak chippel rendelkező ebek esetén végzik el.
2013. március 1-től a terület állategészségügyi ellátását dr. Horváth János látja el.
Bármilyen állategészségügyi problémával keressék őt, hétfő reggel 8 órától pénteken 16 óráig, a következő
telefonon: 06-30-8796700. Hétvégén ügyeleti ellátás van, ügyeletes állatorvos elérhetősége a pénteki Vas
Népében megtalálható.
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Változott a fatimai zarándoklat

Még több látnivaló és félpanziós (reggeli-vacsora) ellátás ugyanannyi pénzért
Zarándoklat Európán keresztül Lourdes-Santiago de Compostela-Fatima-Montserrat
Július 30 - augusztus 10 (12 nap-11 éjszaka)
A zarándokút költsége: 90.000 Ft és 380 €/fő. Az összegeket lehet 3 részletben is fizetni. Először
kellene a 380 €-t, hogy a szállodai szobákat le tudjuk foglalni, majd a további 90. 000 Ft-ot lehet 2
részletben fizetni. Az ár tartalmazza a 11 éjszaka költségét, a félpanziós ellátást, az
autóbuszköltséget, a biztosítást és az idegenvezető költségét. Tel: 30/300-1661.
Lakosság részére ( ingyenes )

HÍRDETÉSEK

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS,
GRAVÍROZÁS, FÉNYKÉPES AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
CSÁKÁNYDOROZLÓ, Vasút utca 18. TEL: 94 / 200 481
e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk ügyfeleinket

Hétfőtől Csütörtökig 8-15 óráig

Gáztüzhely, 4 lángos vezetékes gázról használt, eladó Csákánydoroszlóban 8000,- Ft-ért.
Érdeklődni lehet a következő számon: 0630-8559333

ÜGYVÉDI IRODA Körmend, Szabadság tér 3. fsz. 5. szám alatt: Dr. Major Katalin, Dr. Sütő Zoltán
Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel, Peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: hétfő: 09.00-11.00; szerda: 13.00-16.00; csütörtök: 13.00-16.00.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban, és
akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővíti termék körét, kapható sertéshús, baromfihús, házias jellegű
húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna), tejtermékek, sajtok, pékárú.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Nagy László Üzletvezető
Olcsó Mindenes folyamatosan bővülő árukészlettel várja régi és új vásárlóit, a csákánydoroszlói benzinkút
üzletsorán levő boltunkban. Kínálatunk: vegyi árú ,illatszer, kozmetikai cikkek, játékok, ajándéktárgy,
édesség, bizsu, és még sok egyéb más. Ajánlatunk: Női -Férfi parfümök érkeztek minden korosztálynak 480
ft-tól!! Papirsárkány 10 db-os Bomba áron: csak 150 Ft!
Nyitva tartás: Kedd -Péntek 07-15.30 Szombat :07-13-ig
Mindenkit Szeretettel várunk! Ács Szilvia Üzletvezető tel:0630/2916212
Bozontos, kócos, fénytelen a haja? Tartós hajkiegyenesítéssel mindez a múlté!
Szép egyenes haj, hajvasalás nélkül akár 3 hónapig! Próbálja ki most kedvező áron!
Szeretettel várom:
Horváth S. Hajnalka 06/209275-617;06/306898582
A CIKLÁMEN presszó különtermében az emeleti részében, 50 főig helyet tudunk biztosítani rendezvények,
összejövetelek megtartásához. Étel felszolgálása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.
Várjuk kedves vendégeinket. Ciklámen presszó dolgozói 06/30/478-6325
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős: Horváth
István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 pl.- ban. Kapható: Autós
büfében, ÁFÉSZ boltokban, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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