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Március 10-én, vasárnap, 15:00 órai kezdettel
az Általános Iskola tornatermében tarjuk
hagyományos

NŐNAPI ÜNNEPSÉGÜNKET

Közreműködnek:
 Ress Hajnalka színművésznő
 Varga Ferenc József humorista
 Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Fúvószenekara

Mindenkit szeretettel várunk!

Ünnepi megemlékezés
Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
2013. március 14-én, csütörtökön 18 órai kezdettel
ünnepi megemlékezést tartunk a Művelődési Házban,
melyre tisztelettel meghívjuk településünk lakóit.

Az Általános Iskola hatodik osztályos tanulói készülnek
ünnepi műsorral.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2013. február
8-ai és február 22-ei ülésein az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
Február 8.
A testület megválasztotta a Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjait (Balatoni László,
Hrncsár Pálné, Kissné Kulybus Gizella), akik a
közbeszerzések lebonyolításában nyújtanak segítséget az önkormányzatnak.
A testület elindította a közbeszerzési eljárást a
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0036 azonosító számú
pályázathoz (csapadékvíz-elvezető árok felújítása
a Szabadság út „alsó során” a pékségtől a Ráday
térig) kapcsolódóan.

Tekintettel az élelmiszerárak emelkedésére és az
inflációra, a testület döntött az étkezési térítési
díjak 10%-os emeléséről. A fizetendő napi térítési
díjak 2013. március 1-től: óvodás: 350.-Ft, napközis: 500.-Ft, ebédelős gyermek: 290.-Ft, vendég: 620.-Ft.
A testület szándéknyilatkozatot adott ki arról,
hogy amennyiben a sporttelep felújítási költségeinek 70%-át az állam a társasági adóból támogatja, a 30%-os önrészt az önkormányzat biztosítja.
A testület zár ülésén
1. három főnek pénzbeli átmeneti segélyt
állapított
meg
összesen
30.000.-Ft
összegben,
2. két főnek élelmiszer formájában nyújtandó
átmeneti segélyt állapított meg összesen
15.000.-Ft összegben.
Dr. Braun Pál
jegyző

A testület zárt ülésén intézeti beutalásokról döntött.
Február 22.
A testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi
költségvetését. A bevételi főösszeg 352.100.000.Ft, a kiadási főösszeg 352.102.000.-Ft.
A testület a községi könyvtárosi álláshelyet teljes
munkaidősre módosította.
A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
a KEOP-2012-5.5.0/A számú kiírására, az ikladi
általános iskola épületenergetikai fejlesztésére.
A testület a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete kérelmének helyt adva 2013. évi működésüket 60.000.-Ft-tal támogatja. Az egyesület
szervezésében tanulhatnak sakkozni a gyerekek
az óvodában és az iskolában.
A jogszabályi változások miatt a testület módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A testület döntött arról, hogy csatlakozik a Menza
Minta = Mintamenza programhoz, amelynek célja
az egészségesebb, korszerűbb táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása. (Sajnos a Járási
Népegészségügyi Intézet időközben jelezte, hogy
2013-ban csak egy konyhát tudnak a programhoz csatlakoztatni, így az önkormányzat konyhája
nem került kiválasztásra.)
A testület vállalkozási szerződést kötött a
NuovaEnergia Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Kft-vel az önkormányzati épületek vízvételi pontjainak - csaptelepek és zuhanyzók Airforce One Ökoperlátorokkal és zuhanyvízkorlátozókkal történő modernizálására. A vállalkozási díj, nettó 101 056 Ft.
A testület döntött az önkormányzati tulajdonú
szolgálati lakások lakbérének 5,7%-os emeléséről.

Web: www.iklad.hu

Tájékoztató
a földhasználati nyilvántartást érintő
jogszabályi változásokról
2013. január 1-től a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden termőföld
(szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep),
nádas, halastó) és zártkert használatát be kell
jelenteni. A bejelentési kötelezettség nem terjed ki
az erdő művelési ágú területekre.
A haszonbérletbe adott földekről a bejelentést a
haszonbérlő teszi meg, tehát aki a szövetkezetnek
vagy más mezőgazdasági vállalkozónak adta ki a
földjét, azzal további teendője nincs. Természetesen, ha más termőföld is van a tulajdonában,
amit nem adott haszonbérbe, arról a bejelentést
meg kell tennie.
A bejelentést az ingatlan fekvése szerinti járási
földhivatalban kell megtenni, az előírt nyomtatványon. (Nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri
Hivatalban,
vagy
letölthető
a
www.foldhivatal.hu honlap „Nyomtatványok” menüpontjából.)
A bejelentés módosított határideje:
2013. április 30.
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj-és
illetékfizetési kötelezettség alól. (Aki 2013. február 27-ét megelőzően már megtette a bejelentést és
kifizette a díjat, a földhivatal 90 napon belül viszszatéríti azt.)
Dr. Braun Pál
jegyző
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Az óvoda életéből
A február a farsang jegyében telt el. Megtartottuk
szokásos jelmezes bálunkat, ahol szebbnél szebb
jelmezekbe bújtak gyerekeink. A talpalávalót Farkas Gábor húzta különböző népi hangszerek
megszólaltatásával. Ebédre habos fánkkal kínáltuk a gyerekeket.
A hagyományos Népi Farsangi Bálunkon a nagycsoportos óvodásokat egy szüretre kísérhettük el.
Őket Ecker Jánosné és Tomasek Mónika óvodapedagógusaink készítették föl, Bálintné Mayer
Katalin dajka volt a segítségükre.
Mindkét óvodás tánccsoportunk is nagy sikerrel
szerepelt szintén ezen a délutánon. A táncokat
Klagyivik Pál tanította a kicsiknek, Braunné
(Gyarmati) Katalin és Nagy Márta óvodapedagógus segítségével. A táncokat hangszeren Braun
József harmonikán és Klagyivik Pál szaxofonon
kisérték.
Minden segítséget nagyon szépen köszönünk,
hisz minden segítség a rendezvényünk színvonalát növelte.
Bevételünk 195 ezer forint volt, melyből az SZMK
egy újabb mérleghintát vásárolt a játszóudvarunkra.
Köszönjük azok segítségét, akik a színpad szétszedésében és a terem visszarendezésében segítettek: Braun Julcsi, Ecker Anna, Krekó Benjámin, Tolmácsi Noémi, Veres László, Miskoff Gábor szülei, Braun Zsófia apukája és testvére,
Desz Emőke, Gönczöl Ábel, Lovász István apukája, Mayer Ádám, Markó Ignác, Zsámboki András
anyukája, Braun József karbantartó.
Külön köszönjük Miskoff Gábornak és testvérének a színvonalas hangosítást, valamint Pay
Tanár Úrnak a videofelvétel készítését.

A só szobába továbbra is szeretettel várunk
gyermekeket, felnőtteket, akiknek a só hasznos
hatása lehet kedvező a gyógyulásra.
Hetente egyszer sakkfoglalkozás van az érdeklődő
gyermekeknek. A foglalkozásokat Tóth Máté tanár
tartja.
Szintén heti egy alkalommal fociedzésre mennek
azok a nagycsoportos fiúk, akik szeretik ezt a
sportot űzni.
Hetente hétfőn és szerdán tartanak táncfoglalkozást Klagyivik Pál tanárral a középső illetve nagycsoportos néptáncos gyermekek.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden
kedves olvasónak!
Óvoda Minőségbiztosítási Team

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub összejövetele:
Március 24-én, 16 órától



Március 12-én,
13-15 óráig vegyes vásár



Március 14-én,
9 órától használtruha vásár



Március 26-án,
9-12 óráig cipő és zokni vásár



Színházlátogatás:


Március 30-án, Szombat délelőtt
Budapesti Operettszínház
Ördögölő Józsiás
(Igazi családi produkció gyermekeknek
és felnőtteknek)
Akciós, előbemutatós belépődíj: 1500.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 9:15 órakor



Április 21-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 4. előadás
Édes fiaim
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Április 28-án, Vasárnap délután
József Attila Színház
Feketeszárú cseresznye
Belépődíj: 1900.- 2700.- 3500.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor

Márciusi programjaink:
8.
13.

Nőnapi köszöntés
Március 15.-ei megemlékezések: nagycsoport Aszód Petőfi Múzeum, középső
csoportok Iklad Falumúzeum, kisebb
csoportok ünnepi séta Ikladon.
14. Nevelés nélküli munkanap. Óvodánk
dolgozói szakmai napon vesznek részt
Vecsésen a Falusi Német Nemzetiségi
Óvodában.
15. Nemzeti Ünnep, óvodánk zárva tart
25.-ei héten Húsvéti készülődés: tojásfaállítás,
tojáskeresés, díszítés
28: Fordított nap az óvodában
29. Nagypéntek, Ünnep – óvodánk zárva tart
31-ápr. 1: Húsvét

Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló az elmúlt hónap eseményeiről

Február 3-án vasárnap iskolánk U8-as labdarúgócsapata a budakalászi Dunakanyar-kupán vett részt.
Az ország minden tájáról érkeztek csapatok pl. a szegedi SZEAC, az érdi Asterix SC, de emellett a híres
pesti labdarúgó csapatok is képviseltették magukat utánpótlás szinten (FTC, UTE, RKSK).
Február 15-én rendezték meg Aszódon a Csengey Gusztáv Általános Iskolában a Zrínyi matematika
versenyt, melyen iskolánkból 12 tanuló vett részt. A 3. osztályból: Braun Márton, Gaszner Ádám, a 4.
osztályból: Moharos Boglárka, Lados Katalin, az 5. osztályból: Becskereki Dorka, a 6. osztályból: Pelyvás Attila, Raffai Kristóf, a 7. osztályból: Dicse Gábor, Strasszer Zsombor, a 8. osztályból: Bálint Andrea, Szabó Boglárka. Az eredmények hamarosan megérkeznek, reméljük jó helyen végeztek diákjaink.
Ugyanezen a napon tartották a Kazinczy szépkiejtési versenyt is. Iskolánkat Vigassy Abigél, Katona
Csenge és Teréki Dominik képviselte. Mindhárman ügyesen szerepetek, Dominik a III. helyen végzett.
Február 15-én, pénteken az alsó tagozatosok farsangi projektnapot tartottak. Az Állatok farsangja volt
a nap témája, a tanulók énekeltek, verset tanultak, tablókat készítettek, majd a napot egy felvonulással
zárták.
Február 16-a, szombat, jeles nap volt számunkra. 8 órai kezdettel indult hagyományos Farsangi bálunk az alsó tagozatnak. A jelmezes felvonulás jó hangulatban telt, a közönség fergeteges tapssal bíztatta a felvonulókat. A felsősök mulatsága 3 órakor vette kezdetét. Itt főleg csoportos jelmezek voltak jellemzőek. A zsűri nehezen hozta meg döntését, de végül ezek az eredmények születtek: alsóban egyéni
helyezettek: I. Deme Viola 2. a, II. Bartha Barnabás 3. o., III. Odler Lujza 2. a; csoportos: I. Odler Álmos, Benkóczy Bálint, Vigassy Zsombor, Bártfai Tibor 3. o., II. Markó Emma és Iván Vivien 3. o., III.
Rottenhoffer Tamás, Gabella Bence, Vida Sándor 2. b osztályos tanulók lettek. Felsőben egyéni helyezettek: I. Kékesi János 5. o., II. Sápi Tamás 5. o., III. Fekete Noémi 5. o., csoportos: I. 6. o., II. 7. a, III.
Blaubacher Dániel, Hrncsár Gábor, Kiss Kristóf 5. osztályos tanulók voltak. Mindkét bált végzőseink
keringője nyitotta meg. Tőlük még két táncot láthattunk: egy nemzetiségit és egy countryt.
Február 19-én, délután rendeztük meg a Nemzetiségi Ki mit tud?-ot. Tanulóink ének, tánc, vers,
próza, zene, tájszólás és színdarab kategóriában versenyeztek.
Idén is részt vettünk az ügyesség-bátorság sportversenyen, melyet Aszódon, a Csengey Gusztáv Általános Iskolában rendeztek meg. Nagyon fiatal korosztállyal, 16 fővel tudtunk indulni, mely az eredményünkön is megmutatkozott. Nem adjuk fel, mert ez a csapat a későbbiekben fog erősödni.
Február 22-én megtartottuk a nyolcadikosok számára a próbanyelvvizsgát. Gubó Boglárka, Kovács
Botond és Dicse Gábor, hetedikes tanulóink és a külsős vizsgabiztos közreműködésével bemutattuk,
hogyan fog a szóbeli nyelvvizsga áprilisban lezajlani. Köszönjük a bátor hetedikes diákok munkáját!
Köszönet:
 az elsős apukáknak: Tahu Istvánnak, Pauló Gábornak, Horosz Lászlónak, Dömötör Józsefnek,
Romfa Jánosnak, Ecker Attilának, Zdenkó Tibornak, Podlaviczki Róbertnek és Rajta Sándornak,
hogy felépítették a színpadot farsang előtt
 Varga Katinak az SZMK vezetőjének, hogy megszervezte a farsangi büfé működését
 minden kedves szülőnek, aki munkájával vagy anyagbeszerzéssel segítette a büfé lebonyolítását
 az aszódi Kenyérgyárnak a 400 szelet kenyeret, amit felajánlott rendezvényünkre
Márciusi programunk:
 Március 14.

 Március 15.
 Március 19.
 Március 27.


 Március 28 – április

8.00-12.00
12.00

14.00
3.

Nyílt tanítási nap minden osztályban
6. osztályosok ünnepi műsora március 15. alkalmából
Nemzeti ünnep – nincs tanítás
Írásbeli nyelvvizsga a 8. osztályosoknak
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Fordított diáknap az első négy órában
Diákparlament
Tavaszi szünet
Az iskola tanulói és dolgozói

Web: www.iklad.hu
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EU Élelmiszersegély program
Tisztelt Ikladi Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Iklad települést előre
láthatólag 2013. évben ismét tartós élelmiszeradománnyal fogja támogatni. Az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztásra kerülő
élelmiszer a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal közreműködésével kerül szétosztásra.
Az adományból azok részesülhetnek, akiknek
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
57.000,- Ft, egyedül élő személy esetén 71.250,Ft alatt van.
Kérjük Önöket, hogy aki a fent említett jövedelmi
viszonyok alapján úgy ítéli meg, hogy neki az
adománnyal segíteni tudunk, 2013. március 18tól keresse fel Szolgálatunkat nyomtatvány beszerzése miatt.

Hétköznapi beszélgetések
Személyes és családi problémák, helyi hétköznapi
és közérdekű észrevételek, megállapítások, problémákra adandó javaslati megoldások, sürgős és
fontos közlendők kötetlen megbeszélése március
hónapban MINDEN SZERDÁN 19 órától a Művelődési Házban.
ADUNK A VÉLEMÉNYÉRE!
Ha úgy gondolja, hogy ismereteinek átadásával
segítheti községünk lakóinak mindennapjait, jöjjön el, várja Önt:
Braun Pál
Alpolgármester

Könyvtári Hírek

A támogatás igénylésének feltétele kérelem benyújtása, melyhez mellékelni kell jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítését a nyugdíj összegéről, stb.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. április 15. hétfő 12:00 óra.
Kistérségi Gondozási Központ
Családsegítő Szolgálat
2181 Iklad, Ráday tér 2.
Tel.: 06-30/816-0455

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei
Farsangoltunk: 2013. február 9-én a Rozmaring
Nyugdíjas Klub és a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület együtt farsangoztak.
A táncos lányok boszorkánytánca után a nyugdíjasok vidám jelenetén nevethettünk együtt. Volt
ott eszem-iszom, dínom-dánom…
Értékes tombolanyeremények is gazdára nyertek.
Az est jó hangulatáról Braun József és zenekara
gondoskodott.
Reméljük, még sok éven át együtt búcsúztathatjuk a telet az önmaguk korát meghazudtoló
nyugdíjasokkal.
Kérjük az egyesület tagjait, hogy az éves tagdíjat
(1500,- Ft) március 31-éig fizessék be.
NNKKE vezetősége

Örömmel tudatjuk, hogy könyvtárunk márciustól
az alábbi, nyolcórás nyitva tartással működik:
Nyitva tartás
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 10:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek:10:00 -18:00
Kedves Szülők, Gyerekek!
Húsvéti készülődés jeligével a könyvtárban 2013.
március 26-án (kedd) 16h-tól kézműves foglalkozást tartunk, melyre óvodásokat és kisiskolásokat
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt szeretettel várunk!

Kifújt tojást és ahhoz szükséges alapkellékeket
hozhatnak magukkal! Néhány alapkellék a
könyvtárban már előkészületben rendelkezésre
áll (tojástartó, ragasztó, barka, papír, stb…).
Kiss Regina Anna
könyvtáros

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

5

6

Ikladi Hírek

Pest Megyei Kormányhivatal
Aszódi Járási Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
(A Polgármesteri Hivatal földszintjén.)

Ügyfélfogadási rend
Törzshivatal
Hétfő
Szerda
Péntek

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00

12.30 – 16.00
12.30 – 16.00

Gyámhivatal
Hétfő
Szerda

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

12.30 – 16.00
12.30 – 16.00

Okmányiroda
Napi sorszám,
személyes megjelenés
alapján történő ügyfélkiszolgálás

Internetes bejelentkezés
alapján

Előzetes időpontegyeztetés alapján (időpont-egyeztetés személyesen vagy telefonon:
+36 28 500 660)

Hétfő:

8.00-12.00

12.00-16.00

16.00-20.00

Kedd:

nincs

12.00-16.00

8.00-12.00
16.00-20.00

8.00-12.00

12.00-16.00

16.00-20.00

Csütörtök:

nincs

12.00-16.00

Péntek:

nincs

12.00-16.00

Szerda:

8.00-12.00
16.00-20.00
8.00-12.00
16.00-20.00

Vezetői ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján minden hónap első hétfőjén 8.00 – 12.00 óráig.
Bejelentkezés: +36 28 500 686

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain!
Hirdetési tarifák:
Teljes oldal:
10 000 Ft
Fél oldal:
5 000 Ft
Negyed oldal:
2 500 Ft
Apróhirdetés:
250 Ft (20 szó)

Hirdetésfelvétel:
Személyesen: a Művelődési Házban
Telefonon: 06-28-403-387
E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu
Lapzárta: minden hó 25-én

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak
az újság előállítási költségeihez.

Web: www.iklad.hu
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A szabadtéri tüzek megelőzéséről
A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
felhívása
2012 tavaszán jelentősen megnövekedett a szabad területen keletkezett tüzek száma, ami indokolttá teszi a tűzmegelőzési tevékenység átgondolását és módosítását.
A tüzek keletkezési helye jellemzően települések
külterületein, műveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterületeken volt, továbbterjedésének
azonban a gondozott, kaszált területek határa
minden esetben határt szabott. Gyakori volt a
nádasok, valamint az utak menti területek, árkok
leégetése mellett az illegális szemétlerakók környékén a kábelégetéssel okozott tűz.
A tűzesetek körülményeinek vizsgálata az mutatja, hogy azokat túlnyomóan emberi felelőtlenség,
gondatlanság okozta.
A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem
tartásából ered. A száraz füves területeket gyakran a jogszabályi tiltás ellenére is meggyújtják,
mivel ezt az eljárást tartják az elhanyagolt, gazos
területek tisztításának, a száraz fűvel borított
mezők megújításának leghatékonyabb és egyben
legolcsóbb megoldásának.
A szabadtéri tűzesetek jellemzően számszerűsíthető kárt okozhatnak, és a katasztrófavédelem
számára jelentős költségekkel járnak: 100.000
forinttól akár több tízmillióig terjedhetnek.
Felügyelet mellett történő égetés
A felügyelet mellett történő égetés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet. Az alapvető tilalom abban az esetben ad
felmentést, ha egyéb jogszabály másként rendelkezik. Ez a természetvédelmi területeken növényegészségügyi indokból, vagy természeti kár megelőzése, illetve az erdészeti területen elsősorban
vágástéri hulladékok égetésére vonatkozó égetést
tesz lehetővé.
Az OTSZ 606. § (2) bekezdése értelmében a
tervezett tarló, nád, vagy növényi hulladék
égetését az égetés megkezdése előtt legalább
24 órával írásban be kell jelenteni az illetékes
hivatásos tűzoltó-parancsnokságra. Az égetés
végrehajtásához, azonban szükséges az illetékes erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi hatóságok engedélye!
A tűzvédelmi hatósági előírások a szabadtéri
tűzgyújtással, a tarlóégetéssel kapcsolatban
A szabadtéri tűzgyújtás alapszabályait az OTSZ
569. §-a fogalmazza meg:
OTSZ 569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés
használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A tarlóégetésre vonatkozó OTSZ szabályok szerint
(606. § (6) bekezdés d) pontja) „a tarló- vagy a
növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a
tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.”, és a (7) bekezdésben: „A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg
kell szüntetni.”
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet 2013.
január 17-i hatállyal egy új tűzvédelmi bírságtételt léptet életbe. Az új tétel kimondja, hogy
amennyiben valaki a termőföld védelméről
szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60-200 ezer forintig terjedő bírsággal
sújtható!
Ez vonatkozik az elhagyott, jelenleg nem művelt
földterületekre is, melyekből manapság elég sok
található! Ezeken a helyeken is gondoskodni kell
a tűzesetek megelőzéséről rendszeres kaszálással,
gaztalanítással, stb!!
A termőföld tulajdonosok a termények betakarítását követően minél rövidebb időn belül
végezzék el a tarlóhántást, valamint száraz
növényzettől mentes állapotban tartsák a területüket!
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott! Ez alól kivétel abban az
esetben van, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben
nincs ilyen rendelete az Önkormányzatnak, úgy
tilos kerti hulladékot égetni!
A tűzmegelőzési feladatok végrehajtásának ellenőrzését az illetékességi terület szerinti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya, illetve a Hivatásos Tűzoltó parancsnokság szakemberei végzik.
Gödöllő, 2013-02-28.
Pintér Mihály tű. alezredes sk.
Parancsnok

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek
jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13
Galga Tenisz Egyesület

Egy kis mozgás…
Szerdánként 18:00 órától, heti rendszerességgel
a Művelődési Házban szeretettel vár mindenkit Bazsik Dóra, személyi edző.
A leghatékonyabb zsírégetés érdekében ötvözzük
az erősítő köredzést (súlyzós edzés) és az aerob
(pulzusszám növelő gyakorlatok) mozgásformákat, mely minden korosztály számára ajánlott.
Egyéni, saját tempóban történő feladatvégzés.

18664593-1-13
Galga Természet és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület
18695113-1-13
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13
Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13
Német Nemzetiségi Közhasznú Kulturális
Egyesület
18661985-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány
18687817-1-13

Gyere el, próbáld ki és hozd
formába magad nyárra!

Előadás a Művelődési Házban

(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával,
hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.

Március 17-én, vasárnap, 16 órai kezdettel a
szilasligeti nyugdíjas színjátszók előadásában
bemutatásra kerül:

Köszönjük!

című vígjáték.
A belépés mindenki számára díjtalan. Minden
érdeklődőt vár a Művelődési Ház és a Nyugdíjas
Klub.

Kiadó üzlet
Iklad főútján, Szabadság út 8. sz. alatt
43 m2-es üzlethelyiség kiadó!
Az üzlet parkolóval, külön közmű-mérőórákkal
ellátott. (Eddig fagyizó és pékáru bolt volt.)
DOHÁNYÁRU, LOTTÓ eladásra, szolgáltatásokra kiválóan alkalmas.
Érdeklődni: 06-28-403-668-as telefonszámon
lehet.

MAMI-FOGYI CSÜLKÖS BABLEVESSEL

Hulladékgyűjtés – Lomtalanítás
Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy 2013.
április 20-ára, szombatra tervezzük az ez évi
hagyományos szelektív hulladékgyűjtést- és lomtalanítást.
Részletekről a következő, áprilisi számunkban
írunk.
Környezetvédelmi Bizottság

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin
Szerkesztők: Braun Anikó
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2013. április 4-5.

Web: www.iklad.hu

