
 
É r tes í t és  

 
1) Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a BÖLCSŐDEI beiratkozás 2014. május 12-én (hétfőn) és május 13-

án (kedden) 8-17 óra között lesz a bölcsődében. (Jakabszállás, Ady E. u. 5. Telefon: 382-005.) Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 

 
2) Választással kapcsolatos tudnivalók: Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 25. napjára tűzte 

ki az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását. Erre vonatkozó értesítőt a magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgárok már megkapták. 
Szavazni május 25-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet az Idősek Klubjában (Jakabszállás, Ady E. u. 5.)  
és a Művelődési Házban (Jakabszállás, Petőfi S. u. 13.)  
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt                         
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én 16 óráig, átjelentkezést 2014. május 23-
án 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely 
szerint illetékes helyi választási irodától. 
Személyazonosság és lakcím igazolása: A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló 
bizottságnak azonosítania kell. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét 
érvényes azonosító okmányokkal: személyi igazolvány (bármely típusú), útlevél, vezetői engedély és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Amennyiben nem tudja személyazonosságát és lakcímét igazolni, a 
szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazás lehetőségétől. 
Mozgóurna igénylése: Egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt mozgásában gátolt állampolgár 
mozgóurnát kérhet. Írásban a kérelemnek  legkésőbb  2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához Jakabszállás Petőfi S. u. 14. 
Szóbeli kérelmet a szavazás napján 2014. május 25-én legkésőbb 15.00  óráig lehet előterjeszteni annál 
a szavazatszámláló bizottságnál, amelynek a névjegyzékén a választópolgár szerepel. 

 
3) A Képviselő-testület térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan pályázat benyújtásáról 

döntött. Sikeres pályázat esetén a település 10 forgalmas helyére kerül kamera, mellyel a közbiztonság 
növelése a cél. A pályázat 100 %-os támogatottságú. 

 
4) Jakabszállás Község Önkormányzata az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben foglalt támogatási célok közül az alábbiakra vonatkozóan nyújtott be 
kérelmet. A célokra felhasználható keret összesen 44 millió Ft. 

1. Nyár utca szilárd burkolattal történő kiépítése, a Petőfi S. u. útburkolatától az Arany J. u.-ig, csatlakozva a Nyár u. már 
korábban megépített útburkolatához.  

2. A Petőfi Sándor utca és a Mező utca kereszteződésétől a belterület jelzőtábláig járda építése 300 fm hosszan 1,5 m 
szélességben. (Csak belterület szerepelhet a pályázatban.)  

3. A Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása: fűtés korszerűsítés, elektromos vezeték cseréje, iroda átalakítás, az 
épület belső festése, hideg- és melegburkolat cseréje, vizesblokk felújítása, akadálymentesítés megoldása.  

4. A Petőfi S. u. 16. sz. alatti Egészségház nyílászáróinak cseréje, ajtók és ablakok bontása és új beépítése, beépítés utáni 
helyreállítás.  

5. Munkácsy utca térsége belvíz elvezetése: átereszek átépítése a Munkácsy utcában, az 54-es számú főút alatt kapacitásbővítés.  
 
5) A sportöltözőnél elhelyezett hulladékgyűjtő edények a külterületi lakosság hulladékának gyűjtésére 

szolgál. Abba kizárólag a hulladékszállító cég zsákjában lehet lerakni háztartási hulladékot. Szigorúan tilos 
elhullott állatok tetemét a konténerbe rakni. Aki a hulladék elhelyezés szabályait megszegi, szigorú bírság 
kiszabására számíthat. 

 
Jakabszállás, 2014. április 28.   

Szabó Mihály sk.                Hegedűs Gáborné sk.                               
polgármester                              címzetes főjegyző 
 
 

http://www.valasztas.hu/
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