
 

 

 

Tisztelt Lakótársak! 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a hagyományok szerint, 

augusztus utolsó szombatján, 27-én a falunapi rendezvényünk. Mielőtt még rátérnék a 

részletes programra, szeretném tájékoztatni a lakosainkat a községünkben megvalósult 

fejlesztésekről.  

 

Magyar Falu Program 

 

•  Elkészült a Nagy I. és Sport utca aszfaltfelújítása, 33 millió forint támogatásnak köszönhetően.  

•  Községünk temetőjének parkolója 6 millió forint támogatásnak köszönhetően megújult. 

•  A Rákóczi F. utcai járda felújítására 10 millió forint támogatásban részesült községünk. A 

felújítás folyamatosan készül.  

•  Gépek tárolására építendő garázsra 2,5 millió forint támogatást nyertünk.  

• Vidékfejlesztési program keretében „Külterületi helyi közutak fejlesztése” – 49 millió forint 

támogatással készül.  

• BM pályázatnak köszönhetően az önkormányzati hivatal tetőterének kiépítésére 42,5 millió 

forint támogatást nyertünk.  

• TOP pályázat keretében a Dózsa Gy. utca és a Rákóczi F. utca csapadékvíz elvezetésére és 

víztározó építésére nyert községünk 305 millió forintot. (Tervezés közbeszerzés folyamatban).  

 

LOMTALANÍTÁS 

 

A KHG Nonprofit Kft. Jutában 2022. október 06. napján lomtalanítást fog végezni. 

Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fent megjelölt napon reggel 5 óráig helyezzék ki az 

ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva. 

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon NE helyezzenek ki: elektronikai berendezéseket, 

vegyszereket, festékeket, savakat - lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési 

törmeléket, zöld hulladékot, kommunális és szelektív hulladékot, gumiabroncsot, illetve 

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékot (pl. gyógyszer, akkumulátor, 

gumiköpeny, üres olajos kanna stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

Jutai Hírmondó 

2022. augusztus 

Kiadja: Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 



 

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is a képviselő-testület javaslata alapján 

a jutai állandó lakcímmel rendelkező szülőnek, akinek a kiskorú gyermeke a jutai 

óvodába jár, vagy nappali tagozaton iskolai tanulmányokat folytat támogatásban 

részesül. A beiskolázási támogatás kérelemre történik. Az ehhez szükséges 

nyomtatványt az önkormányzatnál lehet igényelni, illetve a honlapról letölthető. A 

közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatóknak iskolalátogatási igazolás illetve 

hallgatói jogviszony igazolás szükséges. A támogatás kifizetésének időtartama: 

2022.09.30- ig! 

- óvodáskorú gyermekek esetében /jutai óvodába jár/: 6.000 Ft/gyermek 

- általános iskolai tanulmányok esetén: 10. 000 Ft/gyermek 

- középiskolai tanulmányok esetén: 12.000 Ft/gyermek 

- felsőfokú tanulmányok esetén: 15.000 Ft/fiatal felnőtt 

 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2022. augusztus 27-én tartandó „Juta 

Falunapi” rendezvényünkre. 

A helyszíne: Juta Sportpálya 

 

10:00-    „Fut a falu” 

12:00-   Ebéd 

12:00-13:00 Török Renáta - ének 

12:30-    Megnyitó, Köszöntő 

 13:00-14:00  Sramli Kings 

 14:00-15:00  Baranyai Lia 

 15:00-16:00  Polgár Peti 

 16:00-17:00  Torma Emese és Varga Lajos 

 17:00-18:00   Groovehouse 

 18:00-19:30   Tombola 

19:30    Cukoreső /időjárás függvénye/ 

20:00-1:00  Forever Duó 

 

Várjuk a főzni szerető csapatok jelentkezését a főzéshez szükséges alapanyagok 

igénylésével együtt, melyet az önkormányzat biztosít. Jelentkezni augusztus 16-ig 

lehet Rapatyiné Szummer Mártánál és a hivatalban. Telefonszám: 06 30 474 8798, 82/ 

510 366 

A főzéshez szükséges eszközökről mindenki maga gondoskodik, nem áll módunkban 

biztosítani. 

Alapanyagok átvétele 27-én 7:00-8:00 az óvoda konyháján. 

 

Ebédjegy értékesítése 11:00 órától kezdődik. Az ebédjegy ára 700Ft. 

A tombolához szívesen veszünk felajánlásokat, mind pénzbeni, vagy tárgyi 

ajándékokat, melyeket az önkormányzatnál és a könyvtárban adhatnak le.                                                 

         

        Major János sk. 

         polgármester 

            

Kísérő programok: 

- Ördöghinta 

- Mesehinta 

- Nagycsúszda 

- Játszóház 

- Egészségsátor 

-Zepter bemutató 

-Dodzsem (ha a pályára 

be tud állni) 

-Csillámtetkó, arcfestés 

 

 


