2016. augusztus

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak.
Nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok alapján megállapítható, hogy Magyarországon a felnőtt
lakosság csak 10-15 %-a sportol rendszeresen (heti két alkalom), míg ez a mindennapos testnevelésen
kívül a gyerekek csupán 10%-ára igaz. Ezeknek az arányoknak a nagyságrendekkel történő növelése
kiemelt érdekünk, hiszen a lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza az ország
teljesítőképességét
Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a
könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. A lakosság számára alapvető
probléma a helyben rendelkezésre álló sportinfrastruktúra hiányos volta. Az elmúlt években egyre
nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street – workout”, azaz a szabadtéren
felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” - használata. A sportparkokban az egymást követő
generációk együtt tölthetik el a szabadidejüket.
A fentiek szellemében a Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek
kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el
a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy
– az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen;
– a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen;
– az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
– a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon;
– a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen
Ennek megfelelően a Program tárgya kültéri sportparkok kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe
vételével.
A Program keretében az NFM háttérintézménye, az NSK a kültéri sportpark létrehozása érdekében
fejlesztést végez, amely során az előállított sportpark ellenérték nélkül az önkormányzat tulajdonába
kerül.

A lehetőséget kihasználva az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Programon belül
választható négyféle sportpark kategória közül „A típusú” sportpark kialakítására,
a Közösségi Ház udvarán.
A sportpark jellemzői:
- Minimális alapterület: 40m2
- Talajburkolat: gumi
- Minimális, telepítésre kerülő eszközszám: 5 db
- A sportpark által biztosított sportolási lehetőségek megnevezése:
o húzódzkodás
o tolódzkodás
o fekvőtámasz
o hasizom erősítés
o hátizom erősítés
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Közérdekű közlemények
Beiskolázás
A beiskolázási támogatás kiutalásának feltétele a korábban minden jogosulthoz eljuttatott „Kérelem
rendkívüli települési támogatás iránt” c. nyomtatvány hiánytalan kitöltése, valamint a kötelező
igazolások csatolása.
A kérelem benyújtásának határidejét kitoltuk 2016. 08. 17-ig.
Az ezután beérkező kérelmek elbírálása nem áll módunkban!
Kötelezően csatolandó igazolások:
 Jövedelemigazolás
- A jövedelmek típusairól a Kérelem kitöltési útmutatójában részletes leírás található!
- A jövedelmek leggyakoribb típusai: munkabér, álláskeresési járadék, FHT, családi pótlék,
GYED, GYES, gyermektartásdíj, stb.
- A jövedelem típusának megfelelő iratot (postai igazoló szelvény, bankszámlakivonat,
munkáltatói igazolás, legutolsó bérjegyzék, stb.) vagy annak másolatát mellékelni kell!
- A gyermekeket együtt nevelő mindkét szülő/gondviselő belföldről vagy külföldről származó
jövedelmének igazolása szükséges!


Tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás vagy óvodalátogatási igazolás
- Kivéve a Noszlopi Óvodába, illetve a Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolába járó gyermekek
- Felsőfokú tanulmányokat folytatók hallgatói jogviszony igazolást 2016. 09. 16-ig nyújthatnak
be. Amennyiben a megjelölt határidőig nem mutatják be az igazolást, a beiskolázási támogatást
vissza kell fizetniük az Önkormányzat pénztárába.

A már beérkezett kérelmek közül több hiányos.
A leggyakrabban hiányzó igazolások:
- Családi pótlék igazolása
- Középfokú tanulmányokat folytatók iskolalátogatási igazolása
Kérjük, hogy az érintettek a hiányzó dokumentumokat a meghosszabbított határidőig leadni
szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban!
A kifizetések időpontja: 2016. 08. 26. (péntek) 900 - 1500
A támogatást a kérelmező helyett meghatalmazás bemutatásával más is átveheti. (Meghatalmazás
minta a Polgármesteri Hivatalban kérhető.)

Orvosi rendelés

Felhívás

Az orvosi rendelés továbbképzés miatt elmarad:

Az Önkormányzat értékesíti a Felső-Pityó
megállóban
található
régi
kék
buszmegálló fülkét.

Noszlop
Bakonypölöske

2016. 08. 25. (csütörtök) 900 - 1130
2016. 08. 25. (csütörtök) 1130 - 1330

Pótrendelés:
Noszlop

2016. 08. 25. (csütörtök) 1200 - 1400

Irányár: 25.000 Ft
A fülke elbontása a vevő feladata!
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban
lehet.
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Közérdekű közlemények
Szociális étkeztetés

Szelektív hulladék

Továbbra is lehet jelentkezni a szociális étkeztetés igénybevételére.
Az igénylés feltételeiről a Polgármesteri Hivatalban kérhető
tájékoztatás.
Nem szociális étkeztetés keretein belül is lehet ebédet igényelni 620
Ft/adag áron.

A szelektív hulladék (kék
kuka) következő gyűjtési
időpontja:
2016. augusztus 25.

Fűnyírás

Tájékoztatás

Alapítvány

Továbbra
is
lehetőség
van
fűnyírás
igénybevételére az
Önkormányzattól.

A régi óvoda épületében és az udvarán
csőtörés miatt a víz el van zárva!
Amennyiben mégis használni szeretnék a vizet,
a vízóránál (az épület előtt, a kerítés mellett)
meg lehet nyitni a szelepeket, azonban távozás
előtt minden esetben ismét szíveskedjenek
elzárni!

Az Alapítványtól idén is
kérhető támogatás a
gyerekek
nyári
táborozásához, előzetes
kérelem benyújtásával
és
a
részvétel
igazolásával.

2.000 Ft/fő/óra

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

700 -1430:
1000-1100

Bóka Istvánné jegyző
Pirók-Mike Ildikó családsegítő
Nincs ügyfélfogadás
Winkler Tamásné igazgatási ügyintéző
Somlai Szonja szociális ügyintéző
Nincs ügyfélfogadás

800 -1530:
800 -1530:

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

Szociális segítés
A szociális segítéssel kapcsolatos feladatokat Bakonypölöskén Pirók-Mike Ildikó családsegítő
(tel: 30/544-9552, e-mail: pirokmike.ildi@pofet.hu) látja el.
Fogadóóra:
Kedd
1000-1100
Bakonypölöske, Polgármesteri Hivatal
Péntek
800-1200
Pápa, Csáky L. u. 12.
Tel.: 89/510-340
Előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Járási Hivatal
Pápa, Fő u. 12.
00

00

Hétfő
7 – 17
Kedd
800 – 1630
Szerda 800 – 1700
Csütörtök 800 – 1800
Péntek 800 – 1300

Kormányablak
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Pápa, Fő u. 12.
Hétfő 700 – 1700
Kedd 800 – 1630
Szerda 800 – 1700
Csütörtök 800 – 1800
Péntek 800 – 1300

Ajka, Új Élet u. 8.
Hétfő 700 – 1700
Kedd 800 – 1630
Szerda 800 – 1630
Csütörtök 800 – 1800
Péntek 800 – 1400

Devecser, Petőfi tér 1.
Hétfő 700 – 1700
Kedd 800 – 1600
Szerda 800 – 1600
Csütörtök 800 – 1800
Péntek 800 – 1200
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Közérdekű közlemények
Háziorvosi rendelés
Háziorvosi rendelés - Dr. Bácsi Tibor
Tel: 70/427-3082
Hétfő
00
9 – 1200
-

Bakonypölöske
Noszlop
Oroszi

Kedd
13 – 1500
30
10 – 1230

Csütörtök
1130 – 1330
900 – 1130
-

Szerda
00
14 – 1700
-

00

Péntek
00
13 – 1500
-

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy dr. Soós Lajos és dr. Léka Tibor a továbbiakban már csak
helyettesítést látnak el dr. Bácsi Tibor távolléte esetén.
Megértésüket köszönjük!
Ügyelet: Devecser, Miskei u. 1. 88/412-104

Fogorvosi rendelés
Rendel: Dr. Magyari Ágnes
Tel: (30/205-5733)
Hétfő
Noszlop
Nagyalásony
Kerta
Csögle

10 – 1300
1300 – 1700
1700 – 2100
00

Kedd
00

Szerda
00

7 – 19
-

14 – 2000
700 – 1000
00

Fogorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:

Ajka, Magyar Imre Kórház (Ajka, Korányi u. 1.)
88/521-845
88/521-848
88/521-846
88/521-849
Pápa, Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézeti
Szakrendelő (Pápa, Jókai u. 5-9.)
89/514-000
89/514-011
89/514-010
89/324-444

A szakrendelésekre és szakambulanciákra az
előjegyzés kötelező, időpontot a fenti
telefonszámokon lehet egyeztetni hétfőtől
péntekig 8.00 és 14.00 óra között.

00

Péntek

00

11 – 13
1400 – 1900
00
7 – 1100

00

Szombat
00

17 – 20
1100 – 1300
1300 – 1700
-

6 – 900
00

Veszprém, Halle u. 5/E 800 – 1400
Tel: 88/425-228

Betegfelvétel

Devecser, Szakrendelő (Devecser, Miskei u. 47.)
88/224-007
70/392-1351

Csütörtök

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 héten
szerdán és pénteken váltja ki!

