2015. november

Faluhírek
Mint már bizonyára sokan látták-hallották, a régi óvoda épületénél sajnos az utóbbi időben rongálások
és betörések történtek.
Csupán a nyár elején fejeződött be a tetőszerkezet és az ereszcsatornák cseréje. Ezek közül néhányat
már behorpasztottak, így ezeket ismét pótolni kell.
A játszótéren megrongálták a játékokat és alkatrészeket loptak el belőlük. A javításuk azóta megtörtént.
Az óvoda épületébe többször behatoltak, az ajtót felfeszítették, ezért a zárakat ki kellett cserélni. Az
épületből eltűnt az egyik ott tárolt pingpong-asztal is.
Komoly összegeket vagyunk kénytelenek költeni a tönkretett dolgok pótlására, javítására, valamint
szükségessé vált az egész épület és a játszótér kamerarendszerrel való felszerelése a további esetek
megelőzésére, ami szintén költséges beruházást jelent.
Ráadásul a fent említett esetek büntetőjogi kategóriát képeznek, így az önkormányzat a továbbiakban
nem nézi tétlenül a helyzetet: bármi újabb gyanú esetén feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen
(felhívjuk a figyelmet, hogy a büntethetőség alsó korhatára bizonyos esetekben 12 év!).

Faluhírek

Meghívó

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat a
könyvtár költségvetési kerete terhére a rendezvények
lebonyolításához 50 db új kárpitozott széket vásárolt,
összesen 175.000 Ft értékben.

A
Devecseri
Kastélykönyvtár
szervezésében
idén
is
adventi
koszorúkészítés kerül megrendezésre,
ahova szeretettel várjuk elsősorban a
rendszeres könyvtárlátogatókat!

Felhívás
Ismét színházlátogatást szervezünk!
Ezúttal Joseph Stein Hegedűs a háztetőn című
musicaljére invitáljuk az érdeklődőket, 2015. 12. 30-án 18
órakor a veszprémi Hangvillába. A darabot a Pannon
Várszínház színészei adják elő, élőben játszik a világhírű
Budapest Klezmer Band. Műsoridő: kb. 3ó 30p
Jegyárak: Felnőtt 5000 Ft
Nyugdíjas és ifjúsági 4500 Ft
Az útiköltség a jelentkezők számától függ.
Mivel a jegyeket előre le kell foglalni, ezért a jelentkezési
határidő: 2015.11. 27.

Időpont: 2015. 11. 27. (szombat) 1630
Helyszín: Könyvtár

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit Advent
első vasárnapján (11. 29.) 17 órakor a
Művelődési
Háznál,
ahol
hagyományteremtő szándékkal adventi
koszorút állítunk fel és az Ünnepekre
való készülődés jegyében közösen
meggyújtjuk az első gyertyát.
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Közérdekű közlemények
Pályázati felhívás
Bakonypölöske Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2015. 11. 9.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016.
tanév első félévéről.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
Szociálisan az a hallgató rászorult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum 160 %-át (2015-ben 45.600.-Ft-ot).
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. 12. 7-ig, a meghozott
döntéséről és annak indokáról 2015. 12. 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Hivatali ügyfélfogadás

Hétfő
Kedd
Szerda:
Csütörtök páros hét
Csütörtök páratlan hét
Péntek:

700 -1430:
1300 -1330:
800 -1530:
800 -1530:

Bóka Istvánné jegyző
György Anita családgondozó
Nincs ügyfélfogadás
Winkler Tamásné igazgatási ügyintéző
Czigler Vivien szociális ügyintéző
Nincs ügyfélfogadás

Kedd, szerda és péntek: az ügyintézők személyesen elérhetők munkaidőben a gannai Polgármesteri
Hivatalban (Ganna, Fő u. 52. Tel: 89/351-034)
Hétfő - Péntek 700 -1500: Jenei Ilona falugondnok
Kérjük az ügyfélfogadási időpontok betartását!
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Közérdekű közlemények
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Tőkés Anikó települési ügysegéd keddi ügyfélfogadása
határozatlan ideig szünetel!
Ügyintézésre a továbbiakban a pápai Kormányablakban (Pápa, Fő u. 12.) van lehetőség.
Ügyfélfogadás:
Hétfő 700 – 1700
Szerda 800 – 1700

Kedd 800 – 1630
Csütörtök 800 – 1800
Megértésüket köszönjük!

Péntek 800 – 1300

Háziorvosi rendelés
2015. november
11.02. (hétfő)
11.03. (kedd)
11.05. (csütörtök)
11.10. (kedd)
11.12. (csütörtök)
11.17. (kedd)
11.19. (csütörtök)
11.23. (hétfő)
11.24. (kedd)
11.26. (csütörtök)
11.30. (hétfő)

1500 -1800
1400 -1500
1400 -1500
1400 -1500
830 -1115
1400 -1500
830 -1115
1500 -1800
1400 -1500
1400 -1500
1500 -1800

Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor
Dr. Léka Tibor
Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos
Dr. Soós Lajos

Noszlop
Bakonypölöske
Bakonypölöske
Bakonypölöske
Noszlop
Bakonypölöske
Noszlop
Noszlop
Bakonypölöske
Bakonypölöske
Noszlop

Megkérjük a betegeket a rendelések helyszínének betartására!
Ügyelet: Devecser, Miskei u. 1. 88/412-104

Fogorvosi rendelés
Noszlop
(Sport tér 5.)

Rendel: Dr. Magyari Ágnes
Tel: (30/205-5733)

Kedd:
Csütörtök:
Péntek:

900 – 1900
1100 – 1300
1800 – 1900

Gyógyszertári nyitva tartás
Noszlop
(Dózsa Gy. u. 64.)

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

1500 -1630
1500 -1600
0730 -1400
1400 -1500
1400 -1600

Tel: 88/633-559; 30/858-3504

Felhívjuk

a

figyelmet,

hogy

a

falugondnok az összegyűjtött recepteket
minden
pénteken

héten
abban

szerdán
az

váltja

ki,

esetben,

ha

csütörtökön is volt rendelés!
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Német Nemzetiségi Önkormányzat
Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat szervezésében
a bakonypölöskei római katolikus templomban
2015. november 28-án 15 órakor
megrendezésre kerülő

Egyházzenei koncertre és német misére
A misét német nyelven Dr. Mail József apát-plébános celebrálja.
Az istentisztelet után az adventi koncerten fellépnek:
Herendi Bauernhuber Családi Zenekar
Városlődi Szent Mihály Kvartett
Herendi Énekkar
Úrkúti Énekkar
Gannai Asszonykórus

Alapítványi hírek
Meghívó

Meghívó

Meghívó
Alapítvány Bakonypölöske Tanuló Ifjúságáért
nyilvános ülését
2015. november 6-án 18,00 órára
összehívom.

Az ülés helye:

Művelődési Ház – kisterem
Bakonypölöske, Petőfi u. 86.

Napirendi pontok:
1.) Búcsúi bál
2.) Betlehem felállítása

Somlai Szonja
elnök

Bakonypölöske, 2015. november 3.

Várjuk a tombola felajánlásokat is
a Polgármesteri Hivatalban vagy a Kuratórium tagjainál
(Pintér Katalin, Reizer Kornél, Somlai Szonja)
Köszönjük!

