
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idősek Világnapja 
 

Október 1-jén ünnepeljük hivatalosan az Idősek 

Világnapját, amely nap az idős emberekről, az ő 

tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja 

elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak 

kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos 

tagjai, és nekünk fiatalabbaknak és a fiataloknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk 

van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a nyugodt bölcsességre, amivel csakis ők 

rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.  Az 

Idősek Világnapja kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított, 

néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat. A mindennapi tennivalók mellett 

sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk arról, hogy törődéssel tartozunk az 

idősek felé, és legalább olyan törődéssel, amelyet tőlük kaptuk gyermekkorunkban.  A 

figyelem kijárna számukra minden nap, nemcsak ezen az egy napon kell(ene) odafigyelni 

a sokszor beteg és gyenge idősekre. 

A jeles alkalom mindesetre kiváló arra, hogy a régen halogatott dolgokat megtegyük 

szeretteinkért. Az is elég ha megejtjük végre azt a régóta húzott-halasztott telefont a 

nagyszülők felé, vagy megkérdezzük a szomszéd nénit kell-e valami a boltból. És ha már 

jól belejöttünk a gondoskodásra, máskor is megtehetjük, mert tényleg nem kell idősek 

napja ahhoz, hogy jobban odafigyeljünk rájuk. Önöknek megköszönöm mindazt, amit 

életük során a gyermekeikért és egymásért tettek. Kívánok szép, derűs, hosszantartó 

öregkort. 

       Gaszt Árminné 

       polgármester 



Tájékoztató a hulladékszállítási szolgáltatás változásáról 
 

A településen az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a nem szabványos tároló 

edényben illetve  a tárolóedény mellé kihelyezett többlet hulladék mennyisége. 

A jogszabályok az ingatlantulajdonosokat szabványos hulladéktároló edények 

használatára kötelezik. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértéke minden esetben 

az önkormányzati rendeletben rögzített méretű szabvány hulladéktároló edényben 

elhelyezett hulladék elszállításának és ártalmatlanításának költségei alapján kerül 

megállapításra. Az előírások alapján a szabványedényben a hulladékot a szállítás napján 

úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy az edény ne legyen túltöltött és a fedele minden 

esetben csukva legyen. 

 Abban az esetben, ha a két szállítási időszak között az ingatlanon keletkező 

hulladék mennyisége nem fér el a csukott szabványedényben, akkor az ingatlan 

tulajdonosa/használója az egyedi jelzésű, azaz „Dél-Kom” felirattal ellátott, többlet 

hulladék elhelyezésére szolgáló zsák megvásárlásával eleget tud tenni a törvényben 

szabályozott hulladékkezelési kötelezettségének. A jelzett zsák ára tartalmazza az 

elszállítás és az ártalmatlanítás költségét is. A jelzett zsákra vonatkozó vásárlási igényét 

kérjük jelezze a Dél-Kom Kft felé. 

 2013. július 15-től a szállítási napokon minden ingatlan előtt kizárólag a túltömött, 

szabvány hulladéktároló edényben elhelyezett hulladékot tudjuk elszállítani, az edény 

mellé tett jelzés nélküli zsákokat nem Amennyiben „Dél-Kom” felirattal ellátott, jelzett 

zsákban kerül kihelyezésre a hulladék, azt természetesen mennyiségi korlátozás nélkül 

elszállítjuk. A szolgáltatás alapja továbbra is a szerződött szabványedény, így csupán 

jelzett zsák használatára nincs lehetőség. 

 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény előírásainak megfelelően társaságunk megtette a szükséges intézkedéseket. A 

társaság a jövőben nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét, ezért 2013. 

július 1. napjától új nevünk: 

 

DÉL-KOM Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Rövidítve: Dél-KOM Nonprofit Kft. 

        Tisztelettel: DÉL-KOM Kft 
 

A Dél-KOM Kft megbízásából tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. július 

1-től a rezsicsökkentésnek köszönhetően a szemétszállítás díja 252,-Ft/ürítés+Áfa 

összegre változott. A DÉL-KOM  Kft a kiküldött számlákban megjelölte a 

rezsicsökkentés mértékét, de adminisztrációs hiba miatt a küldött csekken a korábbi 280,-

Ft/ürítés+áfa összeg szerepel. A hibát a cég korrigálja és új csekket küld ki a lakosság 

részére. Kérjük azt a csekket fizessék be, amelyen a kevesebb összeg szerepel. 

Amennyiben valaki már befizette a rossz összegű számlát, annak a következő 

negyedévben jóváírják a különbözetet.  
 

        Önkormányzat 



  

 

 

BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 7622 Pécs, Vargha Damján u. 1. 7621 Pécs. Pf.: 237  
: 72/504-441 BM:23/1199 Fax: 72/504-414 BM: 23/1045 

:ambrusz@baranya.police.hu  

 

Lakossági tájékoztató levél  

 

 
A segélyhívó rendszerek használatát érintő  

jogszabályi változásról 

 

 
Az alaptalan és a valódi segélykérések bejelentését megakadályozó magatartás 

szabálysértésként történő szankcionálása érdekében új – Segélyhívó számok 

rendeltetéstől eltérő igénybevétele – szabálysértési tényállás bevezetésére került 

sor 2013. szeptember 1-én.  

 

Ezen szabálysértést az követi el, aki az ingyenesen hívható egységes európai 

112-es segélyhívó számot, valamint a nemzeti segélyhívó számot (rendőrség 

107, mentők 104, tűzoltóság 105) nem a rendeltetésének megfelelő célból, így pl. 

baleset, tűzeset esetén vagy súlyos beteg ellátása érdekében hívja, hanem a 

valódi segélykéréseket megakadályozva „rosszindulatú” megjegyzéseket tesz, 

viccelődik, a hatóságot trágár kifejezésekkel illeti. A szabálysértés azzal is 

megvalósul, ha SIM kártya nélküli mobiltelefonon kerül sor a segélyhívó számok 

indokolatlan tárcsázására. A szabálysértés elbírálása a rendőrség hatáskörébe 

tartozik. A szabálysértés elkövetőjével szemben 5000 forinttól 150 000 forintig 

terjedő pénzbírság, illetve 6 órától 180 óráig terjedő közérdekű munka büntetés 

kiszabására kerülhet sor.  A szabálysértés ismételt elkövetése a büntetés 

kiszabása során súlyosbító körülmény. 

 

Kérjük, közvetítsék a fiatalok felé az alábbi információkat is. A hazánkban 

működő segélyhívó rendszerek mindegyike kijelzi a hívó fél telefonszámát. Ezért 

annak használója hiába tiltja le a hívószám kijelzést, az ügyeleteken a hívó fél 

telefonszáma minden esetben megjelenik. Így a segélyhívó telefonszám 

indokolatlan használata során a telefonszám azonosítható, visszakereshető. 

Ezáltal a cselekmény elkövetője felelősségre vonható.    

 



KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 
Siklósi Rendőrkapitányság 

Tel: 72/579-770, 72/579-780, 72/579-790 

Ügyfélfogadás: minden nap 7.30-15.30-ig, munkaidőn túl a 107-es telefonon. 
 

Siklósi Okmányiroda 

Tel.: 72/579-500 

Ügyfélfogadás. hétfő, kedd, péntek: 7.30 -12.00-ig 

Szerda: 7.30-17.00-ig 
 

Villányi Okmányiroda 

Tel.: 72/592-936 

Ügyfélfogadás: hétfő:8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig 

Szerda: 8.00-12.00-ig, 13-00-17.00-ig 

Péntek: 8.00-11.00-ig 
 

Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatala 

Tel: 72/579-500. 

Ügyfélfogadás: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7.30-12.00-ig 

Szerda: 7.30-17.00-ig 
 

Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Földhivatal 

Tel: 72/579-168, 72/579-169 

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda : 8.00-12.00-ig, 13.00-.15.00-ig 

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00-ig 

Péntek: 8.00-11.00-ig 
 

Hétközbeni és hétvégi orvosi ügyelet 

Siklósi kórház területén 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16.00 – másnap reggel 7.00-ig 

Péntek du. 14.00 – hétfő reggel 7.00-ig 
 

Szemétszállítás 

DÉL-KOM Kft Pécs, Siklósi út 52. 

Tel: 72/502-100 
 

Szippantás bejelentés 

Magyarbólyi KHT. 

Tel.: 72/456-115 
 

Mohács-Víz Kft Harkányi Üzemmérnöksége 

Siklós, Gordisai u.2. 

Tel.: 72/579-843 
 

Kéményseprő Leikauf Tibor 

Pécs, Siklósi út 58. 

Tel: 72/414-711, 414-774. Fax: 72/549-383. Email: leikauf@vipmail.hu 

Területi kéményseprő: Erb Ármin +36/30/2756-341 
 

MEGHÍVÓ nyugdíjas estre 
 

2013. október 18-án (pénteken) 16.00 órakor nyugdíjas estet tartunk a 

kultúrházban, melyre szeretettel várjuk községünk nyugdíjasait. 
 

      Újpetre Község Önkormányzatának 

       Képviselő-testülete 

mailto:leikauf@vipmail.hu

