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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Lakosok!
Minden bizonnyal Önök is tájékozódnak az
államigazgatással, önkormányzatokkal kapcsolatos
változásokról.
Fontosabb
változások,
melyek
településünket, Önöket is érintik:
2013. január 1-től a 3000 fő alatti települések
általános iskolái állami fenntartás alá kerülnek így a
gellénházi iskola is. Az óvodák továbbra is közös
intézményfenntartásban lesznek, önkormányzati
feladatként.
Január 1-től újra lesznek járások, térségünk a
zalaegerszegi járáshoz fog tartozni. Erre az
időszakra felállnak a járási hivatalok is, ehhez a
jelenlegi körjegyzőségektől személyi és tárgyi
feltételeket vittek el (pl. bútorok, informatikai
eszközök). Alapelvként továbbra is igaz, hogy ahol
eddig a körjegyzőség dolgozói fogadóórát tartottak,
ott a járási hivatal dolgozói is elérhetőek lesznek. A
járási hivatalok – jelenlegi információink szerint – a
következő feladatokat veszik át: építésügyi hatósági,
okmányirodai, gyámügyi feladatok (ezek már eddig
sem voltak a gellénházi körjegyzőség feladatai
között) átmeneti segély, időskorúak járadéka.
A körjegyzőségek megszűnnek, azonban más néven
un. közös önkormányzati hivatalként működnek
tovább.
A
közös
önkormányzati
hivatal
kialakításának
alapfeltétele,
hogy
az
összlakosságszám meghaladja a 2000 főt, vagy 7
település alkossa. A jelenlegi körjegyzőségi felállás
mindkét
feltételnek
megfelel,
ezért
más
településekkel nem kellene társulnunk. Vannak
azonban a körjegyzőség határain lévő szomszédos
települések,
melyek
megkerestek
bennünket
csatlakozás
szándékából,
még
folynak
az
egyeztetések.
Átalakul az önkormányzati finanszírozás rendszere
is. Kombinált – feladat és lakosságszám - arányú
finanszírozás lesz. Finanszírozzák az alapvető
településüzemeltetési feladatokat (pl. közvilágítás,
köztemető, zöldterület gazdálkodás), és egyéb
általános feladatokhoz adnak támogatást. (pl. az
önkormányzatnál maradó szociális és gyermekjóléti
feladatok). Az eddigi önkormányzati bevételekből
elvonásra kerül a gépjárműadó 60%-a illetve a
személyi jövedelemadó helyben maradó részének
teljes összege. Ezen kívül elvárt bevételt ír elő a
törvényjavaslat az önkormányzatoknak a helyi
adókból, melyekkel csökkenti az állam a támogatást.
Átmeneti
időszak
következik
a
kistérségi
társulásoknál is, hisz ezek már nem kapnak
működési támogatást, a kifutó pályázatoknak
megfelelően szűnnek meg ezek. A társult települések
az elmúlt években hozták létre a Támasz
Alapszolgáltatási Intézményt, melyet Önök leginkább
a szociális gondozókon, házi segítségnyújtó-,
családsegítő munkatársakon

keresztül ismerhetnek. E feladatok végrehajtására az
intézmény továbbra is működik, azonban a jelenlegi
ismereteink szerint 30-35 %-kal kevesebb állami
támogatást kap. Az önkormányzatok eddig is
támogatták az intézményt, hisz eddig sem volt elég
az állami támogatás. A jövőbeni működéshez az
intézmény
vezetősége
az
önkormányzati
hozzájárulás növelését, illetve a gondozottak
körében térítési díjak bevezetését kérte. A héten
tartott társulási ülésen a kistelepülések szavazati
tartózkodása ellenére a többség (lakosságszám
arányában van a szavazás) megszavazta az
intézkedést.
Még nagyon sok nyitott kérdés van a jövő évi
önkormányzati
finanszírozással
kapcsolatban
(hozzájárul –e az állam a bölcsödei ellátáshoz, az
iskolás gyerekek étkeztetéséhez; ki finanszírozza az
orvosi-, fogorvosi ügyeletet stb.). Azt azonban már
tudjuk, nagy lehetőségei nem lesznek az
önkormányzatoknak.
Ebben a helyzetben nem halogatható tovább a
lakossági szemétszállítás lakosság által történő
teljesítése. Ez valójában azt jelenti, hogy következő
évtől a szolgáltató közvetlenül Önökkel áll
szerződéses jogviszonyban, azonban a helyi
rendeletnek megfelelően csak az önkormányzat által
választott szolgáltatóval lehet szerződésük. Abban
bíztunk, hogy erre az időre már teljes körű
tájékoztatást tudunk adni Önöknek, és lakossági
fórum útján tudjuk Önöket tájékoztatni. Sajnos
azonban még az országgyűlés nem fogadta el a
„hulladék” törvényt (ill. a köztársasági elnök
visszaadta átdolgozásra), és számtalan nyitott
kérdés van ebben a témában is. Valószínűsíthető,
hogy nem minden szolgáltató felel meg az új
előírásoknak, nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni
egy kuka ürítése (sajnos drasztikus áremeléstől
tartunk), illetve az elszállítás gyakoriságának kérdése
is változhat (kötelező heti szállítás). Reméljük, hogy
1-2 héten belül tisztázódnak ezek a dolgok, és
megtarthatjuk a részletesebb tájékoztatást.
Az
önkormányzatok
helyzetével
kapcsolatos
információk is folyamatosan változnak, hisz ezek
nagy része még nem futott át az országgyűlésen,
összeszedett információk, jegyzői-, polgármesteri
tájékoztatókból tudtuk meg ezeket. A jövő évi
költségvetést
december
középére
ígéri
az
országgyűlés, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján
ez jócskán csúszhat.
A most felvázolt változásokból is látszik, hogy az
önkormányzatok csak a szűken vett kötelező
feladatokra kapnak támogatást. Az elképzelések
szerint a települések továbbra nem kerülhetnek
eladósodott helyzetbe, de nagy teret sem kapnak.
Fejlesztési támogatások köre egyre csökken, talán a
2014-es
időszaktól
várható
növekedés.
A
településeket
–
fejlesztési
elképzeléseik

megvalósítása érdekében - rákényszerítik a saját
bevételek növelésre.
Tisztelt Lakosok!
Kérjük megértő türelmüket a tisztázatlan ügyekben,
bízunk benne, hogy még az idén részletesebb
tájékoztatást tudunk adni a bennünket körül vevő
változásokról, a lakossági szemét díj bevezetéséről.
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának nevében:
Gérczei Mónika polgármester
Decemberi programok
Az év utolsó hónapjában sok program várja az itt
élőket. Legyenek nyitottak, vegyenek részt a
közösségi programokon. Talán a karácsony
közeledte elfeledteti a velünk történt rossz dolgokat,
a nehézségeket, meglátjuk a körülöttünk lévő
dolgokban az élet apró örömet, és bizalommal
tekintünk az új év felé.
Az idén még megjelenik ünnepi különszámunk, ahol
részletesebb programajánlatainkat megismerhetik.
1-én, szombaton este tartja évzáró bankettjét a helyi
sportegyesület. Ezt követően bálra kerül sor, zenél
Éder Gabee.
6-án, csütörtökön este érkezik kis
falunkba, a művelődési házba a
mikulás. Remélhetőleg jók voltatok
gyerekek és ajándékot hoz majd
nektek a nagyszakállú.
Várunk benneteket!
Advent 3. vasárnapján, 16-án délután szeretettel
várjuk a művelődési házba a gyerekeket, szülőket és
minden érdeklődőt. Karácsonyi játszóház és
kézműves foglalkozás várja a látogatókat.
A játszóház keretében úgy alakítjuk ki a
programokat, hogy a legkisebbek is találjanak
maguknak szórakozási lehetőséget.
A kézműves foglalkozás során házi készítésű
szaloncukrot készítünk, (melyek majd a közös
karácsonyfa alá kerülnek) hógömböket gyártunk
(ehhez szükséges, hogy hozzatok mini befőttes
üvegeket,
bébi-ételes
üvegeket),
gyurmából
készítünk mikulásvirágot, és természetesen más
karácsonyhoz köthető kézműves ötleteket is várunk.
Advent utolsó vasárnapján, 23-án délután lesz idei
karácsonyi
műsorunk.
Újságunk
év
végi
különszámában találhatják meg ennek meghívóját.
December 31-én „Ó” Év Búcsúztató batyus bál lesz a
művelődési házban. Belépő felnőtteknek: 2500,- Ft,
18 éven aluliaknak: 1000,- Ft. Az ár tartalmazza:
kocsonyát,
debrecenit,
virslit,
zenész
díját.
Jelentkezni lehet: Kerkai Ferencnél és a Pompadúr
presszóban.
Karácsonyi próbák
Énekpróbák tervezett időpontjai:
• December 2. vasárnap, 17.00 óra
• December 7. péntek, 19.00 óra
• December 11. kedd, 18.00 óra
• December 16. vasárnap 17.00 óra
• December 21. péntek 18.00 óra

Gyerekek első próbája, szerepek kiosztása
december 2-án, vasárnap 18.00 órakor lesz, és
ekkor kerül egyeztetésre a többi próba időpontja is.
Decemberi jeles napok, ünnepek
December 1. Az AIDS elleni küzdelem világnapja
December 2. Advent első vasárnapja
Advent a karácsonyt megelőző
négy hetes időszak, amely az
örömteli és meghitt készülődés,
várakozás jegyében telik. A
keresztények
számára
a
karácsonyi ünnepkör advent
első vasárnapjával kezdődik, és
egészen vízkeresztig tart. Az
advent eredete a 4. századig
nyúlik vissza és számos jelkép, valamit szokás,
hagyomány kapcsolódik hozzá.
„Minden esztendőnek a vége felé az Úristen
emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a
gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok
rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban
szakad alá, és minden reggel későbben távozik,
hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség
uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi
emberek pedig megijedünk, és eszünkbe jut mindaz
a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és
amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság
angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre
mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az
Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s
megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk
lévő rosszat.” (Wass Albert: Karácsonyi mese)
December 3. Fogyatékos Emberek Világnapja
December 4. Szent Borbála napja, bányászok
védőszentje
December 6. Mikulás napja, Szent Miklós emlékére.
December 7. Nobel díjak átadásának napja, Alfred
Nobel halálának évfordulóján
December 9. Advent második vasárnapja
December 13. Luca napja
December 16. Advent harmadik vasárnapja
December 23. Advent negyedik vasárnapja
December 24. Szenteste
December 25. Karácsony napja
December 26. Karácsony másodnapja, István napja.
István az egyház első vértanúja volt. Ehhez a naphoz
regölési szokás tartozott.
December 27. Szent János evangélista ünnepe.
December 28. Aprószentek napja
December 31 Szilveszter
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Novemberi eredmények
12. forduló Nagylengyel – Petrikeresztúr 3-21
13. forduló Petrikeresztúr – Pacsa 3-1
14. forduló Németfalu – Petrikeresztúr 1-1
15. forduló Petrikeresztúr – Zalabaksa 1-4
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