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Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa (falunapi különszám)

elnyert bm pályázat
Somogyjád
Község
Önkormányzata
2017
decemberében a 2068/2017. Kormányhatározat alapján
támogatást kapott a Somogyjádi Közös Önkormányzati
Hivatal fűtéskorszerűsítésére. A Hivatal további
fenntartási költségeinek csökkentése érdekében az
Önkormányzat külső hőszigetelési és belső felújítási
munkálatok elvégzését tervezi. A 47 részletes árajánlat
tartalmazza a homlokzati hőszigetelést – 120 cm
magasságig kőzetgyapot a páradiffúzió biztosítása
érdekében, felette EPS szigetelés, a lábazat pedig XPS –,
annak rögzítését, vakolását és ereszcsatorna cseréjét,
építési törmelék és hulladék elszállítását, homlokzatra
szerelt klímák bontását és helyreállítását. Belső felújítás
során az oldalfalvakolat válaszfalakról, főfalakról 1 m
magasságig leverésre kerül a belső oldali nedvesedés
miatt. Ezt követően KERAKOLL Biocalce Intonaco
kiemelkedő lélegző képességű WTA rendszerű
vakolatrendszerrel kerül visszavakolásra, majd száradást
követően KERAKOLL Silicato Puro Pittura kerül
festésre, takarólécek és kísérőlábazat pótlásra. A felújítás
elvégzése során a Somogyjádi Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartási költségei tovább csökkennének,
mellyel jelentős megtakarítás érhető el. A támogatás
összege 28.489.727 Ft, az önrész összege: 1.499.459 Ft,
a beruházás összköltségvetése: 29.989.186 Ft.

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Baumgartner Lajosné (Idősek Otthona)
Ladovics Károlyné (Béke utca)
Szabó Jenő (Kossuth Lajos utca)

Nyugodjanak békében! A családok gyászában osztozunk.
ezt történt

☺ Augusztus 17. barátságos labdarúgó mérkőzés a
horvát testvértelepüléssel (Sirac)
☺ Augusztus 30. Évnyitó az általános iskolában
☺ Szeptember 7. Falukirándulás (Tata és környéke)
programajánló

☺ Szeptember 21. Falunap
☺ Október 6. Búcsú
☺ Október 13. Önkormányzati választás

pályázat óvoda Udvar
felújításra
Pályázatot adtunk be a Magyar Falu Program
keretében „Óvoda udvar”című alprogramban óvodánk
udvarának felújítására, összesen 4.996.307 Ft összegre.
Az alábbi udvari játékok beszerzését tervezzük:
- 1 db csúszda torony, hintával,
- 1 db négyszemélyes rúgós libikóka,
- 1 db négyszemélyes rúgós játék (lóhere),
- 1 db körforgó,
- 1 db fészekhinta (gémes),
- 1 db lépegető egyensúlyozó játék,
- 1 db sünihíd,
- ütéscsillapító homok és betonozás
A játékeszközök telepítése mellett a jelenlegi betonozott
rész felbontásra és újrabetonozásra kerülne sor, így a
gyerekek
biztonsággal
tudnák
használni
az
egyensúlyfejlesztő közlekedési eszközöket (roller,
kerékpár, gördeszka).
Bízunk pályázatunk sikerességében és pozitív
elbírálásában!

berkenye utca felújítása,
szociális tűzifa támogatás
Szintén a Magyar Falu Program keretében pályáztunk
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című
alprogramra.
Jelen pályázatban a Berkenye utca portalanítására,
aszfaltozására lesz lehetőségünk, hiszen a zúzottkő
okozta por már elviselhetetlen. Kivitelezése a lehető
legtakarékosabban valósul meg, 3,0 m széles kétrétegű
aszfalt, 1,5-1,5 m padka megtámasztással, összesen
7.909.636 Ft támogatási összeget igényeltünk árajánlat
alapján. Reményeink szerint mindkét pályázatunkat
pozitívan bírálják el, amelyre a pályázati kiírás szerinti
beadási határidőt követő 65 napon belül kerülhet sor. A
későbbiek során is tájékoztatni fogjuk a lakosságot a
nyertes pályázatokról.
Itt jelezzük, hogy sikeresen pályáztunk 113 m3 szociális
célú tűzifa beszerzésére, amelyhez 2.439.670 Ft összegű
támogatást
kaptunk,
a
szükséges
mennyiség
megvásárlásához még 143.510 Ft önerőt kell biztosítani
önkormányzatunknak, a tényleges szociális célú tűzifa
beszerzése 2.586.180 Ft lesz várhatóan.
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kedves somogyjádiak!
Az idén megrendezésre kerülő falunapi kulturális rendezvényünk LEADER és TOP pályázati
támogatásokból valósul meg, amelynek részletes programját a következő oldalon olvashatják. Még érezve
a nyári napok felhőtlen hangulatát, de közeledve az év végi hajtás felé, falunapi rendezvényünk kitűnő
alkalmat ad arra, hogy közösen tekintsünk vissza az elmúlt egy évre, emlékezzünk a közösen átélt
eseményekre, baráti összejövetelekre és kitűnő lehetőség arra, hogy beszélgessünk és tervezzünk a jövő
évre. Örömmel tapasztaltuk, hogy május 1-jén hatalmas összefogás tett
tanúbizonyságot arról, hogy egy közösségként, gyerekek és felnőttek, fiatalok és
idősek, vállalkozók és magánemberek felhőtlen jókedvvel tudtak együtt
ünnepelni! Kívánjuk, hogy ami akkor elkezdődött, folytatódjon most is, legyen
mindenki részese e napnak!
Nagyon sok szeretettel várjuk településünk lakóit, családjukkal, barátaikkal,
hívjuk barátainkat, támogatóinkat, mindenkit, akinek szíve kicsit is Somogyjádhoz húz. Bízunk
benne, hogy a rendezvény fellépői jó hangulatot varázsolnak az éjjel egy óráig tartó
mulatsághoz. A rendelkezésre álló forrásokból igyekeztünk színes programokat összeválogatni,
hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Ezúton is köszönjük támogatóinknak, a lebonyolításban részt vevő
intézmények dolgozóinak, a civil szervezetek tagjainak önzetlen segítségét! Jó szórakozást kívánunk!
A képviselő-testület nevében: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester

„gondozott virágos
porta” verseny
A Jogi és Ügyrendi Bizottság ez
évben
is
megszervezte
a
„Gondozott – virágos porta”
elnevezésű
környezetszépítő
versenyt. A bizottságok többször
végigjárták a települést, és
értékelték a portákat. Az idei
falunap keretében több tábla is
gazdára talál, 28 tulajdonost köszöntünk, akinek szép a
portája. Mindenkinek köszönjük a munkáját, a falu
lakosságának pedig azt, hogy nagy gondot fordítanak a
portájuk szépítésére, és ezzel hozzájárulnak a virágos
faluképhez.

felhívás
Felhívjuk a helyi (kizárólag somogyjádi) vendéglátók
figyelmét arra, hogy az önkormányzat az idei évben is
kipakolási lehetőséget biztosít a falunapi rendezvényen.
Erre vonatkozó szándékukat és az igényelt terület
nagyságát
legkésőbb
szeptember 16-ig (hétfőig)
jelezzék
a
polgármesteri
hivatalban Óvári Józsefnénél.
A kipakoló vállalkozóktól
(áramhasználat miatt) 5000 Ft
egyszeri hozzájárulást kérünk,
valamint 500 Ft-ot azoktól, akik 10 m2-nél nagyobb
területet igényelnek.

baráti társaságok főzése
A falunapon főzési lehetőséget biztosítunk baráti
társaságoknak. Az étel elkészítéséhez szükséges húshoz
7000
Ft
értékben
támogatást nyújtunk. A
támogatás
összegébőlélelmiszer
higénikai
okokból – központilag
szerezzük be a húst.
Főzni kizárólag gázzal
lehet!
A csapatoknak kenyeret, tányért, evőeszközt biztosítunk,
továbbá sátrat, sörasztalt, és sörpadot bocsátunk
rendelkezésre.
Kérjük a főzőcsapatokat, hogy legkésőbb szeptember
17-én (kedden) 12 óráig adják le jelentkezésüket a
polgármesteri hivatalban vagy a sjad@t-online.hu e-mail
címen.
A szervezés érdekében a jelentkezéskor szíveskedjenek
jelezni, hogy mit főznek, ehhez milyen fajta húsra van
szükségük, és hány adag ételt készítenek a baráti
társaságuknak. A húst szeptember 20-án (pénteken) 15
és 16 óra között lehet majd átvenni az iskola konyháján.
További felvilágosítást a közös hivatalban kérhetnek.

közös vacsora
Falunapi rendezvényünkön 18.00 és 19.00
között a konyhai dolgozók és civil
szervezetek tagjai által elkészített meleg
étellel kínálunk mindenkit, amelyet a
beérkezett javaslatok alapján főznek majd meg. Keressék
a sátrakban az ételosztókat! Jó étvágyat kívánunk!
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Helyi önkormányzati Képviselők
és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati
képviselők választása
Tisztelt Választópolgárok!
2019. október 13-án 6 és 19 óra között polgármester,
önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati
képviselők, megyei közgyűlési tagok választására kerül sor
településünkön.
Szavazni
csak
érvényes
személyazonosításra
alkalmas
igazolvánnyal
vagy
útlevéllel, 2001. január 1-je után kiállított jogosítvánnyal
lehet az értesítésben meghatározott helyen.
A polgármester-választáshoz szükséges szavazólapon 1 fő
polgármester-jelölt neve lesz. Az érvényes választáshoz a
jelölt neve melletti körbe X vagy + jelet lehet elhelyezni.
Az önkormányzati képviselő választáshoz 1 egyéni listás
szavazólapon 8 jelölt neve szerepel az előre kisorsolt
sorrendben. Érvényesen szavazni csak maximum 6 főre
lehet, a nevük melletti körbe X vagy + jel írásával.
A megyei közgyűlés tagjainak választásához szükséges
szavazólapon a jelölőszervezetek által állított listák
szerepelnek kisorsolással meghatározott sorrendben.
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet oly módon, hogy
a lista feletti körbe X vagy + jelet helyeznek el.
Jelöltek, akikre szavazhatnak
Polgármesterjelölt
1. Lőrinczné Kiss Ilona (független)
A szavazólapon szereplő sorrend a törvényi szabályozásnak
megfelelően sorsolással került megállapításra. Somogyjád
község önkormányzati képviselőjelöltjeinek sorsoláson
megállapított sorrendje a szavazólapon a következő:
1. Szabó Imre Győző (Munkáspárt jelöltje)
2. Vassné Jakabfi Marianna (független jelölt)
3. Torma Sándor (független jelölt)
4. Helyes András (független jelölt)
5. Szegi Gyöngyi (független jelölt)
6. Ottucsák Bernadett (független jelölt)
7. Bögös Lászlóné (független jelölt)
8. Györék Tiborné (független jelölt)

A szavazólapon szereplő sorrend a törvényi szabályozásnak
megfelelően sorsolással került megállapításra. Somogyjád
község nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeinek
sorsoláson megállapított sorrendje a szavazólapon a
következő:
1. Végh Gáborné (Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület jelöltje)
2. Bogdán István (Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület jelöltje)
3. Bogdán Istvánné (Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület jelöltje)
(A nemzetiségi önkormányzati választások alkalmával
nemzetiségi választópolgárként csak az vehet részt, aki
legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott
kérelme alapján szerepel a nemzetiségi választópolgárként a
központi névjegyzéken.)

lomtalanítás somogyjádon
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Kaposvári
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. településünkön 2019.
szeptember 26-án lomtalanítást fog
végezni.
A KHG Nonprofit Kft. munkatársai kérik, hogy kizárólag e
napon reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé a
lomhulladékot. A lomtalanítás során, az ingatlanokon
keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek
elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával
nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényekben.
Kérik, hogy a lomtalanítási napon NE helyezzenek ki:
elektronikai berendezéseket (Tv, mikró, hűtő, mosógép stb.)
vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat, építési hulladékot,
zöldhulladékot, kommunális- és szelektív hulladékot,
gumiabroncsot, illetve egyéb veszélyes anyagot tartalmazó
hulladékot.

változások az egyházmegyében,
búcsú somogyjádon
Értesítjük a lakosságot, hogy a katolikus egyház a
somogyjádi búcsú időpontját 2019. október 6-ára (vasárnap)
tűzte ki.
Varga László megyéspüspök Csendes Sándor József
plébánost felmentette a somogyvári, valamint az öreglaki és
osztopáni plébánia ellátása alól, és kinevezte a berzencei
plébániára a somogyudvarhelyi plébánia oldallagos ellátásával.
Grujber Zsolt plébánost felmentette a böhönyei, valamint a
tapsonyi plébánia ellátása alól, és kinevezte a somogyvári
plébánia plébánosává, az öreglaki és osztopáni plébánia
oldallagos ellátásával
Így Grujber Zsolt plébánost köszönthetjük a katolikus
egyháznál. Csendes Sándor József plébánosnak köszönjük
községünkben végzett áldozatos munkáját. Mindkettőjüknek jó
egészséget kívánunk!

barátságos labdarúgó
mérkőzés
Egy remek hangulatú labdarúgó
mérkőzést láthattak a sportbarátok 2019.
augusztus 17-én (szombaton) a helyi
focipályán.
A barátságos focimeccset a hazai
Szabadidő Somogyjád SE játszotta a NK
Kamen Sirač csapatával.
Köztudott, hogy május 1-jén testvér
települési kapcsolatot létesítettünk a horvát Sirač településsel.
A kulturális, hagyományőrző eszmék átadása után e napon a
sportban is találkozhattunk egymással.
A meccs végeredménye a vendégeknek kedvezett,
ugyanis5-3-ra az NK Kamen csapata nyert. Itt is gratulálunk!
A mérkőzésre összesen 25 fő érkezett hozzánk
Horvátországból, mind a szurkolók, mind a játékosok jól
érezték magukat. A folyatás sem marad el, tavasszal sor
kerülhet a visszavágóra is, egyesületünk idegenben bizonyíthat.
Hajrá fiúk!

JÁDIújság
Kiadja SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
Szerkesztő: Fábián Emőke
lapzárta: 2019. szeptember 10.
www.somogyjad.hu
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