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A Bácsbokodi Községgazdálkodási Kft-hez
került az ivóvíz-szolgáltatás
A Bácsbokodi Hírek előző
számában tájékoztatást adtunk
arról, hogy a helyi ivóvízszolgáltatás a jövőben a
Bajavíz Kft-hez kerül. A
tájékoztatás hátterében az új
víziközmű-szolgáltatásról
szóló törvény egyik lényeges
eleme áll, amely kimondja,
hogy az üzemeltetési engedélyek kiadásának előfeltétele,
hogy az üzemeltető 50.000 felhasználói (fogyasztói)
egyenértékkel rendelkezzen. Mivel a Bácsbokodi
Kommunális és Szolgáltató Kft ennek a feltételnek nem
felelt meg, így a képviselő-testület tárgyalást
kezdeményezett a Bajavíz Kft-vel.
Több levélváltás és személyes találkozás ellenére sem
sikerült azonban az önkormányzatnak és a Bajavíz
Kft-nek megegyeznie az üzemeltetési szerződés egyes
pontjaiban, így egyelőre az ivóvíz-szolgáltatás
mégsem került átadásra a Bajavíz Kft. részére.
A helyi képviselő-testület 2013. július 31-ével közös
megegyezéssel megszüntette a helyi vízmű
üzemeltetésére irányuló szerződést a Bácsbokodi
Kommunális és Szolgáltató Kft-vel, és kimondta, hogy
2013. augusztus 1-jétől a szolgáltatást – az állam általi
üzemeltető kijelöléséig- a Bácsbokodi Községgazdálkodási Kft-n (székhely: 6453 Bácsbokod, Gr.
Széchenyi I. u. 80., adószám: 24665610-2-03,
képviseli: Czifra János ügyvezető) keresztül látja el.
Valamennyi lakos figyelmét felhívjuk, hogy a 2013.
augusztus 1-jét megelőzően keletkezett fizetési
kötelezettségeket még mindig a Bácsbokodi
Kommunális és Szolgáltató Kft. részére kell
teljesíteni.
Az augusztus 1–jét követő víz- és szennyvízdíjak
beszedésére azonban már az új Bácsbokodi
Községgazdálkodási Kft. jogosult. Ebből kifolyólag
azok, akik a helyi Takarékszövetkezetben megbízást
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adtak a víz, illetve szennyvízszámlák összegeinek
átutalására, azok tegyenek lépéseket azért, hogy
augusztus 1-jétől az új Kft. legyen kedvezményezettként megjelölve a víz- és szennyvízdíjak
tekintetében.

Hogy áll az ivóvízminőség-javítás?
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának kiemelt
feladata ebben a ciklusban is
az ivóvízminőség-javítás.
A Képviselő-testület ennek
keretében még augusztusban
felújíttatta a Bácsbokodi I.
számú ivóvízkutat.
Az önkormányzat emellett
tagja a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. A társulás
által benyújtott „FelsőBácskai Ivóvízminőség-javító
Projekt” elnevezésű pályázat összesen 4.166.872.151
Ft támogatásban részesült.
A mérnöki feladatokra, a műszaki ellenőrzésre, illetve a
projektmenedzsment feladatokra már lezárultak a
közbeszerzési eljárások, azok jelenleg szerződéskötési
fázisban vannak.
Az építési kivitelezésre beérkeztek az ajánlati tenderek,
azok értékelés alatt állnak. A kivitelező kiválasztását
követően megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése,
így előreláthatólag 2014 márciusában az építési
munkák is megindulhatnak.
A projekt 25 települést, és 16 vízművet érint. A
projektben a bácsbokodi és bácsborsódi vízmű önálló
fejlesztése valósul majd meg közel 300 millió Ft
értékben, amelyből új kút, új gépház, tisztító
berendezések és medencék, gáztalanító készülék is
megépítésre kerül.
A kivitelezések előreláthatólag azon településeken
kezdődnek meg, amelyek átmeneti vízellátással
érintettek, így Bácsbokodon is minden bizonnyal a jövő
évben megkezdődhetnek a felújítási munkák..
B á cs b o k o d i

HÍREK

1

IDŐSEK NAPJA 2013
A bácsbokodi idősek tiszteletére az
önkormányzat október 12-én tartotta meg
az Idősek Napi rendezvényét. A délelőtti
szentmisét követően a falu sportcsarnokában zenés üdvözlettel fogadták a
szépkorúakat. Az eseményt Baja Város
polgármestere Zsigó Róbert országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki a
mintegy 400 megjelent idős köszöntését
követően, a Kormány megbízásából átadta
Kovács László polgármesternek a
Miniszterelnök úr által aláírt és küldött, a falu adósságának átvállalását bizonyító oklevelet.
Kovács László polgármester beszédéből idézve: „Az idősek napja jelzi,
hogy belátjuk és vállaljuk: az öregedés, az öregkor hihetetlenül sokféle,
amely számos előnyt, ugyanakkor rengeteg feladatot, kihívást,
felelősséget jelent a fiatalok számára is. Sokan gondolják úgy az idősek
közül, nekik már minden mindegy, jöjjenek az ifjak. Én azonban úgy
vélem, kortól függetlenül minden ember életében kell, hogy legyenek
vágyak, tervek, építő gondolatok. A méltóság, melyet a szépkorúak
hordoznak és a tisztelet, mellyel feléjük közelítünk, pedig nem lehet
pénzkérdés, csupán egyszerű, szeretetteljes magatartás.”
A beszédek után meghívott operett énekesek szórakoztatták a
résztvevőket. Az ebédet (marhapörkölt tésztával, kenyérrel és
savanyúsággal, házi almás sütemény) a helyi képviselők és segítők
szolgálták fel. Az asztalról nem hiányzott a frissen sült pogácsa, valamint
a jó fehér és vörösbor sem.
Az ebédet követően táncelőadással felléptek a Track Dance Moderntánc
Egyesület, valamint a Wikitsch Német Tánccsoport táncosai.
Az önkormányzat vezetősége a helyszínen külön köszöntötte Markó
Sándornét, aki a 93 évével a legidősebb bácsbokodi hölgy lakos, továbbá meglátogatta és köszöntötte Schmidt
Mátyást, aki májusban betöltötte a 102. életévét.
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki minden olyan személynek, aki segített az Idősek Napja
lebonyolításában. Az Ő munkájuknak köszönhetően ismét méltó módon köszönthette az önkormányzat
Bácsbokod időseit.
Elbírálás alatt a település szennyvízhálózatának kiépítését tartalmazó pályázat
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata beadta pályázatát a KEOP-1.2.0
konstrukcióra a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére, valamint a
szennyvíztisztító telep felújítására. A 2008-ban átadott szennyvíztisztító telep
felújítása azért vált szükségessé, mert az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a telep
nem képes megfelelően megtisztítani a helyi sajtüzemből érkezett ipari szennyvizet.
Ebből adódóan pedig a környezetvédelmi felügyelőség minden évben milliós
nagyságrendű bírsággal sújtja az üzemeltető Kft-t.
Apályázat formai és tartalmi hiánypótlása is megtörtént, így az önkormányzat jelenleg a végső döntésre vár.
Kovács László polgármestert kérdeztük a pályázatról és annak szükségességéről: „A projekt összköltsége meghaladja az
1 milliárd kétszázmillió forintot és jelenleg végső döntés előtt áll. Bízom benne, hogy még ebben az évben lesz eredmény.
Egyébként rengeteg időt és energiát fordítottunk a pályázat elkészítésére, és meg kell jegyezni, hogy azt a legjobb tudásunk
szerint állítottuk össze. Rendkívül megnehezítette a dolgunkat, hogy a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep nem
működik megfelelően, hiszen így a telep intenzifikálására is terveket kellet készíttetnünk. Álláspontom szerint rosszul
döntött az előző vezetés, amikor ezt a tisztítótípust választotta ki, és ebben jelentős felelőssége van az elődömnek.
Sajnálatos tény az, hogy a megépített telep tervezésében is vannak kivetnivalók, de talán még sajnálatosabb az, hogy erre
a környezetvédelmi felügyelőség évekkel ezelőtt engedélyt adott ki. Érdekes országban élünk, hiszen most az a hatóság
bírságolja a Kft-t, aki korábban nem megfelelő típusra adott ki engedélyt. Összefoglalva: a pályázatunk elbírálás alatt áll
és bízunk a sikerében. Bármilyen információnk lesz, legyen az pozitív vagy negatív, azonnal értesíteni fogjuk a
lakosságot.”
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Új játékokkal gazdagodott az óvoda

Elkészültek a Petőfi utca útburkolatának felújítási tervei

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata elkészítette a Petőfi Sándor utca útburkolatának új
aszfaltburkolattal történő felújításához kapcsolódó építési terveket. Az önkormányzat a tervek
birtokában felkészülten várhatja egy belterületi
utak felújítására irányuló jövőbeni uniós pályázati
kiírást. Pályázat nélkül a felújítás szinte
lehetetlen. A tervezői költségbecslés alapján
ugyanis a munkálatok meghaladják a 100 millió
forintot.
A T Á M O P - 3 . 1 . 11 - 1 2 / 2 - 2 0 1 2 - 0 0 0 2 . s z á m ú ,
„Óvodafejlesztés a Bácskai ÁMK tag-intézményeiben”
című pályázatban vállalt feladatok és célok teljesítése
érdekében –Bácsbokod, Bácsborsód, Felsőszentiván,
Katymár és Tataháza községek önkormányzatai 2013.
június 1-jei hatállyal– „Bácskai Óvodafejlesztési
Önkormányzati Társulás” elnevezéssel, jogi személyiségű önkormányzati társulást hoztak létre.
A társulás által végrehajtandó pályázat célja, hogy az
óvodák a támogatás segítségével optimális személyi és
tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek
számára személyiségük kibontakoztatásához.
A projekt összköltsége 32.305.788 Ft, amelyből a
bácsbokodi óvodában 2.387.600 Ft értékben udvari
játékok (hinta 2 lap+1 fészeküléssel, kéttornyú erőd, 2
csúszdával, rámpával, létrával, rugós bálna, rugós motor,
rugós dínó) kerültek elhelyezésre.

Idősek klubja létesül Bácsbokodon
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 49,7
millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert az Új Széchenyi Terv keretében. Az 52,3
millió forintos összköltségvetésű beruházásból
idősek klubja került kialakításra, valamint
eszközbeszerzés valósult meg.

A projekt keretében az önkormányzat tulajdonában
lévő jelenleg funkció nélküli ingatlan (6453
Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 68 sz.; 1230
hrsz.) idősek nappali ellátását biztosító szociális
intézménnyé történő átalakítása valósult meg. A
pályázatban az idősek klubjának berendezéséhez
szükséges eszközök beszerzése is megtörtént.

Bácsbokod Érdeklődő Közönsége
Szíves Figyelmébe!
DR. BURSZKI BÉLA ÜGYVÉD
térítésmentes jogi tanácsadással
áll rendelkezésre
minden munkanapnak számító pénteken
délután 14 óra 30 perctől 17 óráig
BÁCSBOKODON,
A BÁCSBOKODI ARANYKALÁSZ Zrt.
irodaházában,

Az építési beruházás 2013. február 15-én megkezdődött, és 2013. május 15-én befejeződött. Az
eszközbeszerzést és az engedélyezési eljárásokat
követően az idősek klubja előre láthatólag 2014.
január 1-jétől kezdi meg működését. Az önkormányzat által benyújtott „Bácsbokod szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése, idősek klubja kialakítása” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0002 azonosítószámú projektet a bírálók 49.760.489 Ft támogatásban részesítették. A projekt összköltsége:
52.379.463 Ft, amelyből az önkormányzati önerő
összege – egy külön önkormányzati EU önerő pályázatnak is köszönhetően – mindössze 1.376.802 Ft.
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Művelődési ház tetőhéjazat-csere,
játszótér- és parképítés
Az önkormányzat és a Bácsbokod Művelődéséért
Közhasznú Alapítvány összefogásával készült el az a
pályázat, amely a falumegújítás és – fejlesztés LEADER
kiírásra került benyújtásra.
A fejlesztés három megvalósulási helyet érint: a
bácsbokodi kultúrházat (6453 Bácsbokod, Hunyadi J. u.
25., hrsz.:724.), továbbá a Mátyás király utcában lévő két
üres önkormányzati telket: 1208/1 és 1208/2 hrsz.

A fejlesztés keretében a bácsbokodi kultúrház
tetőhéjazatának cseréjére kerül sor. A korábbi
hullámpala tetőhéjazata már nem tudta megfelelően
védeni az épületet az időjárással szemben.
Cseréje elkerülhetetlenné vált, hiszen az épület aktív
közművelődési funkcióval bír és a jelenleg fennálló
állapot veszélyezteti az épületet. A fejlesztés keretében a
jelenlegi tetőhéjazat, oromdeszkázat, függő és
lefolyócsatornák, szelemenek bontása és új tetőhéjazat
kialakítása történik meg.
Az új tetőhéjazat: Lindab tetőfólia fektetése, oromdeszkázat készítése, Lindab acéllemez fedés készítése a
gyártó által előírt technológia szigorú betartásával.
Megtörténik továbbá a faszerkezetek gomba és
lángmentesítése, valamint a látszó faszerkezetek festése.

A fejlesztéssel érintett 1208/1 hrsz-ú területen új játszótér
létesítése valósul meg. Ennek keretében kombinált vár,
hinták, rugós játékok, ütéscsillapítók, labdadobáló kerül
elhelyezésre, továbbá a területre őshonos ezüsthársfa és
őshonos gyertyán kerül beültetésre.
1208/2 hrsz-ú területen parkosítás valósul meg. Ennek
keretében hulladéktárolók, támlás padok, kerékpártartó,
információs tábla, asztal, napelemes kandelláber kerül
elhelyezésre, továbbá a területre őshonos ezüsthársfa és
őshonos gyertyán kerül beültetésre.
A projekt bekerülési költsége 20.300.000 Ft, amelyhez a
pályázó alapítvány 20.000.000 Ft támogatást nyert el.
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Megkezdődött a templom külső felújítása
Az önkormányzat és a Római Katolikus Plébánia
összefogásával készült el az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012
(X.1.) VM rendelet szerinti kiírásra az a pályázat, amely a
bácsbokodi Szent Erzsébet Római Katolikus Templom külső
felújítását foglalja magában.

A felújítás a lábazat lélegző vakolattal történő vakolását, az
oldalhajón lévő bejárat akadálymentesítését, az épület beállványozását, az elhasználódott ereszdeszkázat cseréjét, a külső
homlokzatok és fafelületek megtisztítását és festését, valamint
az ereszek tisztítását és mázolását tartalmazza. Az építési
felújítás bruttó összege: 13.159.962 Ft. Az egyéb költségek
(műszaki ellenőr, tájékoztatás és nyilvánosság, valamint az
építési felújításhoz kapcsolódó természeti tájkép rehabilitáció
és pihenő létesítése) bruttó összege: 1.129.283 Ft.
Apályázat bruttó végösszege: 14.289.245 Ft.
A pályázat eredményéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) 209/0305/2/8/2012. számmal
támogató határozatot adott ki. Az elnyert támogatási összeg
10.000.000 Ft.
A templom külső felújítása a 2013-as 2014-es években, a
plébánia, a helyi önkormányzat és a kalocsai érsekség
összefogásával valósul meg.

Feljelentést tettek a polgármester és a testület ellen
Bácsbokod lakossága nevében, álnéven dobták be a Bajai Járási
Ügyészség ládájába azt a feljelentést, amely Kovács László
polgármester és a helyi képviselő-testület ellen irányult. A
feljelentő az önkormányzat pályázataival összefüggésben tett
bejelentést. Az ügyészség a feljelentést átadta a rendőrség
részére kivizsgálásra. A Bajai Rendőrkapitányság az ügyben
meghallgatta Virágné dr. Welchner Edit jegyzőt, továbbá
megkereséssel élt az Állami Számvevőszék felé. Az önkormányzat valamennyi projekt esetében az összes dokumentumot a
rendőrség rendelkezésére bocsátotta.
Mivel az önkormányzat pályázataiban nem merült fel
visszaélésre utaló jel, így az ügyet lezárták.
Kovács László polgármestert kérdeztük az ügyben: „Az
önkormányzat vezetősége sajnálattal vette tudomásul, hogy még
mindig van a közösségben olyan, aki a névtelen feljelentgetésben
látja egy-egy sérelmezett dolog megoldását. Emellett biztos
vagyok abban, hogy a településen élők többsége örül a mintegy
250 millió Ft értékű megvalósult és a megvalósítás alatt álló
beruházásoknak, a feljelentőt pedig csak a rosszindulat vezérelte.
És ahogy mondani szokták a rosszindulat három komponense a
féltékenység, a mohóság és az irigység. Eszembe is jutott egy
idevágó idézet: „Azok vetik ránk az első követ, akik a legnagyobb
félelemben élnek. Akik soha nem mertek még szembenézni
nyomorúságukkal. Míg velünk vannak elfoglalva, addig sem üres
az életük.” Az ügyhöz még annyit hozzáteszek, hogy bárki beülhet
a polgármesteri hivatalba, ahol valamennyi projektben
keletkezett összes dokumentumba betekinthet.”

A walzbachtali delegáció látogatása
Bácsbokodon
2013. szeptember 12-én a német
testvértelepülésünkből, Walzbachtalból
érkezett 5 tagú delegáció Bácsbokodra.
A háromnapos bácsbokodi tartózkodás
alatt az önkormányzat bemutatta a
települést. Ennek keretében a helyi
sajtüzem és a határrendészeti kirendeltség bemutatásán túl a német vendégek
megismerhették Bácsbokod fontosabb
építészeti és természeti értékeit
(templom, kápolna, temető, kegyeleti
park, általános iskola, óvoda, horgásztanya, horgásztavak), valamint az új
falumúzeumot és a kialakításra kerülő
idősek klubját egyaránt.

A vendégek tiszteletére összehívott
ünnepi képviselő-testületi ülésen a
testvértelepülési kapcsolat jövőjéről
folyt a beszélgetés. Mindkét fél
álláspontja, hogy az immár 20 éves
kapcsolatot tovább kell fejleszteni,
megtalálva azokat a közös pontokat,
amelyek mentén ez leginkább érvényesíthető.
A Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány szeptember 14-i előadásán Karl Heinz Burgey polgármester úr
is köszöntette a bácsbokodiakat.
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata köszönetet mond valamennyi
szervezőnek, akik munkájukkal segítették a testvértelepülési delegáció
bácsbokodi vendégül látását.

Lezárult a volt polgármester által indított per
Mint ahogy az a Bácsbokodi Hírek korábbi számaiban megjelent, Dr.
Mészáros István a megszűnt munkaviszonya után járó ki nem vett
szabadságainak megváltásáért nyújtott be keresetet az illetékes munkaügyi
bírósághoz.Akért 119 nap, az utolsó 3 év összes szabadsága volt.
A bíróság 2013 szeptemberében meghozott ítéletében 70 napot ismert el
Mészáros úr javára. Ez alapján megállapítható, hogy Dr. Mészáros István
valótlanul állította, hogy az utolsó három évben egyetlen nap szabadságot sem
vett ki, hiszen a bírói ítélettel majdnem 50 napot nem ismertek el a részére.
Mivel sem a felperes, sem az önkormányzat nem nyújtott be fellebbezést, így a
település a költségvetéséből 2.200.000 Ft-ot kényszerült erre a célra
kifizetni.
Aképviselő-testület az alábbi döntést hozta az ügyben:
120/2013. (VIII.7.) Kt. határozat
Dr. Mészáros István felperes által Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata alperes ellen indított perben született ítélettel összefüggő
döntés meghozatala
1. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte a Dr. Mészáros István felperes által Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata alperes ellen indított perben született ítéletet és úgy dönt,
hogy az ellen nem nyújt be fellebbezést a Kecskeméti Törvényszékhez.
2. A testület az ítéletet ugyan elfogadja, azonban teljes mértékben
elhatárolódik Dr. Mészáros István felperes „volt polgármester” tettétől és a
bírósági tárgyalásokon tett - a testület álláspontja szerint- hazug
megnyilvánulásaitól, úgymint:
a. „…gyakorlatilag az utolsó 6 évben nem voltam szabadságon, nem vettem
ki azt…”;
b. „2004. június, júliusában voltam utoljára szabadságon…”;
c. „A hivatalban többnyire bent tartózkodtam, majdnem minden nap bent
voltam…amikor nem voltam bent munkaidőben, az legfeljebb azért fordult
elő, hogy otthon maradtam és nyugodtabb körülmények között végeztem a
munkámat…”;
d. „…otthon írtam ezeket a pályázatokat, vagy pedig rengeteg reprezentációs
feladatom volt, és ez sok utazással is járt, tehát ezért lehetett az, hogy sokszor
nem mentem be a hivatalba, de attól én még dolgoztam.”
e. „A mezőgazdasági tevékenységem eredménytelensége is a folyamatos
hivatalos elfoglaltság miatt volt.”
3. Amennyiben a felperes sem nyújt be fellebbezést az ügyben, úgy a testület
utasítja a polgármestert, hogy az ítéletben foglalt összeget az ítélet jogerőssé
válását követően fizesse meg felperes részére a 2013. évi költségvetés terhére.

2013. évi LEADER pályázatok

Egy önkormányzati és - az önkormányzat segítségével - további kettő
egyesületi pályázat került beadásra a 2013. évi LEADER kiírásra.
Az önkormányzat a helyi napközi konyha külső felújítására adott be
kérelmet. A felújítás magában foglalja a külső nyílászárók cseréjét, az
épület homlokzatának szigetelését és nemesvakolattal történő behúzását.
A projekt teljes összköltsége 12.000.000 Ft, amelyhez az önkormányzat
9.500.000 Ft pályázati forrást igényelt.
A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület által benyújtott pályázat az
egyesület használatában lévő horgásztanya fejlesztésére irányul. Az
épület napelemes rendszerrel történő felszerelése mellett a projekt
sikeressége esetén az egyesület kettő fűnyírótraktort is vásárolhat. A
projekt összköltsége: 5 697 640 Ft, amelyhez a pályázó szervezetnek
nem kell önerőt biztosítania.
A 2014. évi Bácsbokodi Pünkösdi Napok megrendezésére adott be
támogatási kérelmet a Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú
Alapítvány. A pályázott összeg közel 2.000.000 Ft, amelyhez az
egyesületnek nem kell önerőt biztosítania.
B á cs b o k o d i
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Miért is van kiláncolva a tájékoztató tábla?
Az önkormányzat ügyfél tájékoztató táblát készíttetett, amely a polgármesteri
hivatal ajtajába került elhelyezésre. A tájékoztató tábla megkéri azon ügyfeleket,
akik nem ügyfélfogadási időben érkeztek, hogy fáradjanak vissza egy fogadásra
kijelölt időpontban.
A tábla kezdetben szabadon (lánc nélkül), majd ezt követően egyoldali
láncolással került kirakásra. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek azon
ügyfelek részére, akik vagy olvasási képességük hiányában vagy egyszerűen
csak érdektelenségük miatt arrébb lökték, kikerülték, egyszóval figyelmen kívül
hagyták a hivatal kérését.
Természetesen a hivatal vezetősége tisztában van azzal, hogy a hivatal van az
ügyfelekért és nem fordítva. Azonban az ügyfélfogadások során beérkezett
számtalan ügy feldolgozására csak akkor van időben lehetőség, ha olyan
rendszer kerül kialakításra, ahol az ügyek végrehajtásának nincs akadálya.
Erre tekintettel az önkormányzat hivatalának dolgozói kérik a tisztelt ügyfeleket,
hogy ügyeikkel ügyfélfogadási időben érkezzenek a hivatalba, és ne feledjék,
hogy a köztisztviselők ügyfélfogadáson kívül is a településen élők ügyeit intézik.
Ahivatal ügyfélfogadása:

A

BÁCSBOKODI HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET FELHÍVÁSA

Jövőre lesz 100 éve, hogy kirobbant az I. világháború. Ezen
alkalomból a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület tervei szerint
készülni fog egy forráskiadvány,
mely bemutatná Bácsbokod és a
bácsbokodiak szerepét a világháborúban, emléket állítana a hősi
halottainknak. Ehhez a munkához
kéri az Egyesület a lakosság
segítségét!
Néhány példa a kiadvány elkészítéséhez szükséges családi
emlékek közül: fényképek, képeslapok, levelezőlapok, levelek,
vitézi iratok, holttá nyilvánítási
iratok, naplók, személyes
történetek, kitüntetések, stb. Aki
hozzá kíván járulni a kiadvány
elkészítéséhez, jelezheti a
Polgármesteri Hivatal titkárságán
vagy a 06-30/463-46-63-as
telefonszámon. Minden eredeti
irat és fénykép visszakerül a
tulajdonosához, ez ne tartson
vissza senkit!
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Tankönyvtámogatás és iskolakezdési támogatás

Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata ebben az
évben is átvállalta a bácsbokodi Móra Ferenc ÁMKban tanuló gyermekek tankönyvbeszerzési költségét,
azon gyermekek esetén, akik
nem részesültek ingyenes
tankönyvben.
A tankönyveket a Bácsbokod
Oktatási Nevelési Alapítvány
előfinanszírozta, amely
összeget az önkormányzat
október hónapban fizetett meg azAlapítvány részére.
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
továbbá úgy döntött, hogy a bácsbokodi állandó lakóhellyel
rendelkező közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali
tagozatos hallgatói részére egyszeri 5.000 Ft iskolakezdési
támogatást biztosít.
Támogatás feltétele: szociális ügyintézőnél legkésőbb 2013.
október 31-ig leadott iskolalátogatási igazolás a 2013/2014-es
tanévre vonatkozóan.
Az iskolalátogatási igazoláson fel kell tüntetni a bankszámlaszámot
és a számlaszám tulajdonosának a nevét.
Kifizetés időpontja: 2013. szeptember 30-ig leadott iskolalátogatási
igazolás esetében 2013. október 15., 2013. október 31-ig leadott
iskolalátogatási igazolás esetében 2013. november 15.

Bemutatkozik Bácsbokod új jegyzője
Virágné dr. Welchner Edit vagyok. 2013. május 21-től jegyzőként dolgozom a Bácsbokodi
Polgármesteri Hivatalban.
Vaskúton élek férjemmel és három gyermekemmel. Idősebb lányom, Edit 10, Előd fiam 8
éves, mindketten a bajai Sugovica Általános Iskola és Sportiskola tanulói. Kislányom,
Eszter 4 éves, középsős óvodás. Férjem a Bajai Rendőrkapitányságon dolgozik.
Pedagógus családból származom, de az irodalom és a történelem iránti érdeklődésem végül
is nem a tanári, hanem a jogi pálya felé irányított, így a bajai németnyelvű gimnázium
elvégzése után 1994-től a JPTE Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatán
tanultam tovább. Tanulmányaim befejezését követően rövid ideig dolgoztam a Démász Zrt.
Kereskedelmi Igazgatóságán Szegeden, majd a Bácska-Dunamellék Kht-nál.
2001. január 1. és 2012. december 31. között Baja Város Polgármesteri Hivatalának
köztisztviselője voltam, a hivatalon belül több szervezeti egység (Műszaki Iroda,
Városgazdálkodási Osztály, Titkárság, Jogi Osztály, Gyámhivatal) jogászaként,
jogtanácsosaként dolgoztam. Ennek köszönhetően megismertem mind a polgári, illetve
hatósági ügyeket, mind a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat.
A jogi munkakörben végzett kötelező szakmai gyakorlat megszerzése után jogi szakvizsgát tettem, illetve egy
másoddiplomás képzés keretében társasági szakjogász végzettséget szereztem.
Agyermekeimmel otthon töltött idő alatt egy szakközépiskolában tanítottam jogi ismereteket heti egy-két alkalommal.
2013. január 1-jétől a járási hivatalok kialakításával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási
gyámhivatalához kerültem.
Nagyon örülök annak és megtiszteltetésnek érzem, hogy Kovács László polgármester úr a Képviselő-testület tagjaival
egyetértésben a jelentkezők közül engem tartott a legalkalmasabbnak a jegyzői feladatok ellátására. Az elmúlt 4-5 hónap
tapasztalatai alapján úgy érzem, felkészült vagyok a feladatra, szeretnék a hivatal vezetőjeként minőségi munkát végezni,
legjobb tudásom szerint segíteni Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának munkáját.

JEGYZŐI FELHÍVÁS

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy szíveskedjenek nagy
figyelmet fordítani az ingatlanjaik előtti közterületek
tisztaságára!
Helyi rendeletünk előírja az ingatlantulajdonosok számára a
közterület tisztántartására való kötelezettséget, mely az
ingatlan előtti járdaszakaszra, illetve járda hiányában egy méter
széles területsávra, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes területre vonatkozik, továbbá előírja a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolítására vonatkozó kötelezettséget.
E kötelezettségekből adódóan az őszi időszak beköszöntével a
lehulló levelek összeszedésére, a téli időszakban havazás
esetén a járdák letakarítására van szükség.
Úgy vélem, hogy lakókörnyezetünk tisztasága mindannyiunk
közös érdeke, ezért kérem a szükséges lépések megtételét
minden ingatlantulajdonostól!

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. §
(2) bekezdése értelmében: az ingatlan tulajdonosa a változás
bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított
harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi
hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény
létesítését, illetve lebontását.

Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a település utcáin
kóborló kutyákról.
Ezúton szeretnék kutyáik védelme, befogásuk megelőzése
érdekében pár sorban tájékoztatást adni a követendő
szabályokról.
A vonatkozó jogszabályok értelmében az állattartó köteles a
jó gazda gondosságával eljárni, gondoskodni köteles az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének
megakadályozásáról.
Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Fentiek tudatos követésével elkerülhető, hogy állatvédelmi
hatóság eljárására kerüljön sor.

Az ingatlan-nyilvántartásban általánosságban a 12 m 2
alapterületet meghaladó állandó jellegű épületeket kell
feltüntetni, amelyek anyaga kőből, téglából, betonból,
vályogból, tömött falból, vagy előre gyártott elemekből
készült, továbbá a faépületek és a vasvázas épületek közül
azokat, amelyeknek alapja vagy lábazata szilárd.
Fentiek alapján felhívom figyelmüket, hogy a tulajdonukban
lévő ingatlanokon lévő épületek vonatkozásában, ellenőrizzék,
hogy a földhivatal felé történő bejelentési kötelezettségüknek –
Önök, vagy jogelődjük (az ingatlan korábbi tulajdonosa) eleget tett-e.
Amennyiben ebben nem biztosak, úgy először tájékozódjanak a
területileg illetékes, bácsalmási járási földhivatalokban. Ha
onnan azt a választ kapják, hogy az adott épület(ek) a térképen
nem szerepelnek, akkor keressék fel Bácsalmás Város jegyzőjét
(építésügyi hatóságát) és kérjenek másolatot a korábban kiadott
használatbavételi engedélyről.
Abban az esetben, ha az adott épület használatbavételi
engedéllyel nem rendelkezik, akkor az építésügyi hatóságtól
hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető a meglévő állapot
igazolására.
Az építmény tulajdoni lapon és térképen történő átvezetéséhez
kérelmet, használatbavételi engedélyt, vagy hatósági bizonyítványt és földmérő által készítetett épületfeltüntetési vázrajzot
szükséges benyújtani a bácsalmási járási földhivatalhoz.
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MEGNYITOTT A FALUMÚZEUM

A Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

A Kecskeméti Törvényszék által nyilvántartásba vett Bácsbokodi Hagyományőrző
Egyesület a zászlajára tűzte a helytörténeti
gyűjtemény megőrzése és gyarapítása mellett,
annak bemutatását is. Hosszas előkészületet,
sok egyeztetést követően 2013. szeptember
14-én kerülhetett sor a Bácsbokodi
Falumúzeum ünnepélyes megnyitójára az
iskola zárdaépületében. A színvonalas, a
teljes falu múltját bemutató kiállítást a
nagyközségi és a kisebbségi önkormányzatokon kívül 50 magán személy is támogatta.
Ezúton is köszönetet mond az Egyesület
mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a
múzeum kialakításához! A továbbiakban is
örömmel fogad a Hagyományőrző Egyesület
minden felajánlást, legyen az tárgyi, írott,
vagy pénzbeli, amely hozzájárulhat a
helytörténeti gyűjtemény gazdagításához, a
múzeum működéséhez.
A felajánlásokat jelezni lehet a múzeumban
nyitva tartási időben, a Polgármesteri Hivatal
titkárságán, továbbá az egyesület elnökénél a
06-30/463-46-63-as telefonszámon.

2013 áprilisától a következő beavatkozások történtek: tűzesethez
3 alkalommal vonultak.
- 2013. május 13-án a Bácsbokodi Sertéstelepen
szalmakazal égett.
- 2013. július 14-én Bácsborsódon a Fácánkertben száraz
fű, gaz égett.
- 2013. október 13-án Bácsbokodon családi házban
keletkezett tűz
Akeletkezett tüzeket a bajai tűzoltókkal közösen oltották el.

A falumúzeum nyitva tartása:
November 1 - Április 30.
- előzetes egyeztetés alapján látogatható
Május 1 - Október 31.
- páratlan heteken szombaton 17:00-18:00
- páros heteken vasárnap 11:00-12:00
- továbbá előre egyeztetett időpontokban
Időpont egyeztetés:
- Kurucsai Pál - 06-30/463-46-63
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Műszaki mentés vízszívatás 5 alkalommal történt: Egy
Bácsbokodon és négy alkalommal a Bácsbokodi határrendészeti
kirendeltségen avatkoztak be! A tűzoltó egyesület tagjai nem csak
a helyi védekezésben vállaltak szerepet, hanem a rendkívüli
hóhelyzet idején, és a Dunán levonuló nagyméretű áradásnál is
helytálltak. Áldozatos munkájukért elismerésben részesültek.
- 2013. május 4-én Emléklapot vettek át a Megye
Tűzvédelmében végzett kimagasló teljesítményükért:
Nagyné Száraz Tünde, Reznicsek Árpád, Kardos Róbert,
Csúcs Zoltán. Az emléklapot a megyei igazgató, Dr.
Farkasinszki Lóránt tű. ezredes úrtól vették át!
- 2013. július 30-án a Bácsbokodi Ö.T.E. részére
emléklapot adott át a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató. „A 2013.évi Dunai árvízi
védekezés és helyreállítási munkálataiban tanúsított
kiemelkedő helytállásáért köszönetemet és
elismerésemet fejezem ki.,,
- 2013. július 30-án Köszönőlevelet adott át Dr. Kerényi
János a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság elnöke.
„A Dunán 2013 júniusában levonuló rendkívüli méretű
áradás során nyújtott kiemelkedő és lelkiismeretes
munkájáért köszönetemet és elismerésemet fejezem ki.,,
Nagyné Száraz Tünde, Dér István, Rácz Csaba, Szabó
Lajos részére!
Az egyesület több alkalommal vett részt az idén ültetett fenyőfák
locsolásában. A Falunapokon tűzoltási és technikai bemutatót
tartottak.
A három alkalommal megrendezett gyakorlat közül egyet a
bácsbokodi általános iskolában szerveztek meg. Ez tűzriadóval
egybekötött tűzoltási gyakorlat volt.
Az egyesület továbbra is várja mindazok jelentkezését, akik
kedvet és elhivatottságot éreznek a tűzoltói munkához.
Lányok és asszonyok jelentkezését is szívesen fogadják, mivel
NŐI CSAPATOT szeretnének alapítani többek közt
versenyeken való részvételre! Jelentkezni a 0670/429-11-23-as
telefonszámon lehet! (Kenyeres Sándor Ö.T.E. Parancsnok.)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a Német Belügyminisztériumnak a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata Hivatalán
keresztül nyújtott 800 eurós
támogatásért, amely hozzájárult
az idei évben is megszervezett
német nemzetiségi tábor
lebonyolításához.
Tisztelettel: a Szervezők

Útjavítási munkák Bácsbokod belterületén
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi utcákban rendelt meg kátyúzási munkákat augusztusban: Mátyás
Király utca, Honvéd utca, Táncsics utca, Tóth Kálmán utca, Vasút utca,
Szent István utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Radnóti utca.
Fenti munkákon túl az önkormányzat a Hunyadi utcai, központi
autóbusz megálló útburkolatának helyreállítását is megrendelte, amely
határidőben elkészült és átadásra került.

DOROSZLÓI ZARÁNDOKLAT

A Bácsbokodi Mária-lány Kör idén is meghívást kapott a vajdasági Doroszlóra a 2013. szeptember 8-án megtartott
Kisboldogasszony-napi búcsú részét képező Bácskai Hordozható Máriák Találkozójára. A meghívásnak örömmel tettek
eleget a lányok, és zarándokoltak el a Vajdaság legnagyobb Mária kegyhelyére. Nagy megtiszteltetést jelent Bácsbokodnak
a határon túlról érkezett meghívás, melynek a Német Kisebbségi Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően
tudtak eleget tenni.
A bácsbokodiak együtt utaztak a vaskúti máriás zarándokokkal, akik tavaly és idén is meghívták a Bácsbokodi Márialányokat a vaskúti máriás találkozóra is.
A doroszlói zarándokhelyre nagyon sokan látogattak el, horvátok, magyarok, németek és erdélyiek. Zarándokok érkeztek
gyalogosan, autóval, busszal, traktorral és
voltak, akik lovaskocsival. A Mária kegyhely
mellett található szentkútban sok zarándok
megmosakodik. Ennek gyógyító vize a történet
alapján visszaadta egy vak pásztor látását.
Az ünnepi szentmisét Várszegi Asztrid püspök,
pannonhalmi főapát celebrálta. A püspöki
nagymise Máriás körmenettel zárult. A
felvonuláson a hordozható Máriákon kívül a
települések lobogóit is bemutatták a résztvevők.
A körmenetben az alábbi Mária-lányok
képviselték Bácsbokodot: Bátyity Evelin, Brand
Emese, Busa Leila, Erdősi Melinda, Hunya
Henrietta, Mátrai Anna, Mátrai Krisztina, Oláh
Dominika, Rácz Klaudia.Stadler Brigitta, Szűcs
Petra.
Sportcsarnok parkettájának védelme

Track Dance Moderntánc Egyesület

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata
a helyi sportcsarnok felújított parkettájának védelmére 840 m2 szürke színű
Grabo Protect Sport védőburkolatot
szerzett be. A Grabo Protect Sport egy
tekercses kiszerelésű ideiglenes PVC
védőburkolat, mely az eredeti padló
számára védelmet nyújt a normál
használattól eltérő, különleges alkalmakkor, így a sportcsarnokban megrendezésre kerülő bálok esetében is.

Ebben az évben is keményen edzenek
növendékeik, ugyanis ősszel indulnak a
nagyobb versenyek. Ekkor csapataik ismét
megmérettetik magukat Pakson az országos
minősítő táncversenyen, valamint Gödöllőn
egy országos Táncjáték Fesztiválon.
Terveik között szerepel az is, hogy
eljussanak decemberben egy nemzetközi
szövetségi moderntánc versenyre Szerbiába.
Az elmúlt évben egyesületük több sikeres
pályázatot is elnyert. Először egy működési pályázaton nyertek 2 millió Ft-ot,
amelyből a gyerekek fellépő ruhákban részesültek, elektronikai felszereléseket
kaptak, valamint a versenyek díjmentesek lesznek ebben az évben. Ezután egy
szakmai pályázaton szintén 2 millió Ft-ot nyertek, amelyben hasonlóképpen fellépő
ruhákra, verseny nevezési díjakra, utaztatásokra, szórakoztatásra, valamint
egészségügyi szűrésekre pályáztak.
Idén elkészült honlapjuk is, amelyen megtalálhatóak mindig az aktuális eseményeik.
Ahonlap megtekinthető a www.trackdance.hu internet cím alatt.
Az egyesület sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, aki szeretne
csatlakozni. Érdeklődni a bácsbokodi Művelődési Házban kedden 15-18 óra között
és szombaton 10-12 óra között, valamint az alábbi telefonszámon: 06/30/285-1962
(Kisföldi Kitti).
B á cs b o k o d i
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5 éves megbízást kapott Sevarecz Lászlóné
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete még a nyár folyamán írt ki pályázatot a
Bácsbokodi ÁMK intézményvezetői álláshelyére. Az álláspályázat a helyi közzétételen túl megjelent az erre a
célra létrehozott kormányzati portálon is.
A felhívásra egyedül Sevarecz Lászlóné korábbi vezető nyújtott be pályázati anyagot, amelyet a testület, az
ÁMK dolgozói, a szülői munkaközösség és a kisebbségi önkormányzatok testületei is megismertek és
véleményeztek.
A szakmai anyag megismerése és a személyes meghallgatást követően a Képviselő-testület az
intézményvezetői álláshely betöltését 2013. október 1-jétől 5 éves időtartamra felajánlotta Sevarecz
Lászlónénak.
Fásítás Bácsbokod belterületén
Otóber végén megkezdődnek a fásítási
munkák a Hunyadi utcában. A képviselőtestület döntésének megfelelően a kivágott
fenyőfák helyére gömbkőrisek kerülnek
beültetésre.
A döntést egyrészt az indokolta, hogy a
választott fafaj nem nagytermetű, így nem fog
gondot okozni a villanyvezetékek részére.
További indok, hogy a településen már jól
bevált fafaj esetében nem kell tartani az
elszáradástól vagy az esetleges betegségektől,
ráadásul a ráfordítandó munkaigény is viszonylag kicsi, így sem a
lakosságnak sem az önkormányzat Kft-jének nem fog különösebb
problémát okozni a fák gondozása.
Afásítási munkák során összesen 90 db fa kerül elültetésre.

Befejeződött a sportcsarnok felújítása
Az önkormányzat és a
Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület
összefogásával készült el
az a pályázat, amely a látvány-csapatsportok támogatásáról szóló kormányrendelet keretében került
benyújtásra a Magyar Kézilabda Szövetséghez még a tavalyi évben.
A projekt az egyesület csapatai részére eszközök (labdák, hálók, zsámolyok, melegítők, utazótáskák, stb.) beszerzését,
utazási költségek támogatását, az edzők bérköltségeit, építési beruházásokat, ezen belül a sportparketta felújítását, a
sportcsarnok teljes hőszigetelését és nemesvakolattal történő bevonását, az elhasználódott ereszdeszkázat és csatornák
cseréjét és festését, továbbá a külső nyílászárókhoz új párkányok beépítését tartalmazta. A pályázatot kedvezően bírálták
el és a teljes igényelt összeget megítélték.
Afelújítások nyár elején befejeződtek, így júliustól megújult sportlétesítmény várja a sportolni vágyókat.
A pályázat megvalósításának támogatói és az általuk biztosított összegek:

B á cs b o k o d i
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Horgászhírek
A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület Vezetősége köszönetét fejezi ki a 2013. évi horgásztábor valamennyi támogatójának és
segítőjének, akik anyagi és egyéb felajánlásaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy 30 gyermek 1 hétig ingyenesen táborozhasson.
Támogatók:
Renner Bt., Varga Mihály, Brand Zoltán, Banász Antal, Bóka Gábor, Kovács László, Steiner István, Csernik Ferenc, Németh Árpád,
Holczhacker István, Novák Róbert, Banász Ildikó, Magyar Péter, Fekete Tamás, Tumbászné Steiner Renáta, Steinerné Albert
Henrietta, Rác Jenő, Ábrahámné Prikidánovics Mónika, Schlosser Magdolna.
Segítők:
Aladics Sándorné Zsuzsa, Schlosser Magdolna, DancsóAntalné, Kun Károly,Aladics Sándor, Ujobbágy István
Gyerekfelügyelők:
Harsányi Péter, Harsányi Gábor, Deák Viktor, Vavra Tibor, Szemerédi Zoltán, Gál István, Mamuzsits János, Sziegl Balázs.
Afőszervezésért külön köszönet illeti DancsóAntalt.
Versenyeredmények
A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület a 2013. évben is
megrendezte hagyományos versenyeit. A versenyek jó
hangulatban teltek, köszönhetően a jó ebédnek, amely a
horgásztanyán került elfogyasztásra. A gyermek kategóriában
rendezett versenyt a horgásztábor zárásaként tartotta meg az
egyesület.Anagy hőség ellenére szép élményekkel térhettek haza
a kis horgászpalánták.
Kupaverseny helyezettjei
Felnőtt verseny:
I. hely: Juhász István
II. hely: Stefán János
III. hely: Olay Tamás

Gyermek verseny:
I. hely: Szemerédi Írisz
II. hely: Tumbász Luca
III. hely: Kovács Gergő
Kupaverseny:
I. hely: Dancsó Antal
II. hely: Olay Tamás
III. hely: Dancsó Gábor

Falunap Nemesmiliticsen

Ganbatte KSE hírei

Július végén rendezték meg Nemesmiliticsen a „Nemes Falvak
Találkozója” elnevezésű programsorozatot, amelyre Bácsbokod is
meghívást kapott. Az önkormányzati delegáción kívül a Forgó Zoltán
Fúvószenekar tagjai, továbbá a Sundance TSE táncosai vettek részt a
rendezvényen. A programsorozat a két település közös határon átnyúló
pályázatából került finanszírozásra.
A projekt Bácsbokodon és Nemesmiliticsen egyaránt 3-3 rendezvény
megszervezését foglalja magában, továbbá mindkét helyszínen építési
beruházások és eszközbeszerzések valósultak meg. A projekt
végrehajtására a két önkormányzat 96.051 euro támogatást nyert el.

Az egyesület augusztus 17. és 19. között rendezte
meg immár ötödik alkalommal a „Kumite Napok”
elnevezésű edzőtáborát, amelynek 2013-ban is a
bácsbokodi sportcsarnok adott otthont. A
rendezvényen a bácsbokodi sportolókon kívül
barcsi és pécsi karatésok is részt vettek.
Versenyeredmények:
Az egyesület versenyzői közül ketten is indultak a
TEK Budo Gála (Budapest, Syma csarnok
2013.09.14.) keretén belül megrendezett BM
Karate Országos Bajnokságon.
Király Gábor (Bács MRFK) második helyezést
ért el kumite (-85kg) versenyszámban, Sallai
Dejan (Készenléti Rendőrség) pedig bajnoki
címet szerzett szintén kumite versenyszámban
(+85 kg).
A bácsbokodi Ganbatte Karate Sportegyesület
versenyzői az alábbi eredményeket érték el az V.
Dráva Kupa (Barcs, 2013.10.19) karate bajnokságon, amelyen 8 egyesület 118 versenyzője vett
részt:
Barth Milán: kumite (küzdelem) I. hely
Braun Evelin: kata (formagyakorlat) II. hely
Braun Dávid: kumite I. hely, kata III. hely
Gyurin Eleonóra: kumite II. hely
Vörös Melitta: kumite III. hely
B á cs b o k o d i
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Iharos Ferenctől búcsúzik az Önkormányzat

Velesz János emlékére

Méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt Iharos Ferenc, aki
az 1990-94-es és az 1998-2002-es önkormányzati ciklusban
alpolgármesterként, az 1994-98-as önkormányzati ciklusban
képviselőként, majd 2006-tól a helyi választási bizottság tagjaként
dolgozott a faluért és minden lakosáért.
Az önkormányzat részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.
„A virág elhervad rövid pár nap alatt,
De emléked szívünkben örökre megmarad.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Elhunyt Velesz János, a Bácsbokodi Horvát Kisebbségi Önkormányzat
tagja. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata és a Bácsbokodi Horvát
Kisebbségi Önkormányzat részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.
„Hirtelen halálod
Nagy fájdalmat okozott,
De jóságod és szereteted
Szívünkben örökké élni fog.”

Elkészült Bácsbokod új honlapja
2013. október 5-én megnyitásra került a település
megújult honlapja. A honlap hosszú hónapok
munkájának eredményeként letisztult formával,
részletes információkkal és fényképekkel illusztrálva
mutatja be Bácsbokodot és a helyi sajátosságokat.
Atelepülés
honlapja
elérhető a
www.bacsbokod.hu
internetes címen.

A Bácsbokodi Horvát Kisebbségi Önkormányzat közleményei

Minden hétfőn 18 órától a Művelődési Házban horvát
táncház kerül megrendezésre.
Aprogram ingyenes.
Mindenkit szeretettel várnak!
2013. november 16-án, szombaton délután Baján kerül
megrendezésre az Országos Horvát Napok elnevezésű
rendezvény.
A programra a kisebbségi önkormányzat buszos kirándulást
szervez. Jelentkezni lehet Szabó Istvánnénál a 0630/30670-79 telefonszámon.

Anyakönyvi hírek – 2013.
SZÜLETÉS
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Kovács Botond, Szeitz Botond, Szeitz Regina, Vinkó Attila
Noel, Papp Krisztina, Papp Regina, Szabó Áron, Lakatos
Milán, Szigeti Zsigmond, Bíró Ákos, Banász Regina,
Kurucsai Dorottya, Rácz Dominik, Szöllősi Mercédesz,
Késics Kinga, Héhn Flóra, Mayer Dominik, Juhász Mirjan
Erika

HÁZASSÁGKÖTÉS

4

Szeibert Mihály-Kulimák Ella Lúcia, Farkas Róbert-Gál
Ágnes, Dankó Milán-Schäfer Renáta, Faldum Gábor-Simon
Tímea

21

Bárány Józsefné, Vigh Béláné, Fekete Sándor, Petrich József,
Temmer István Béláné, Kökény Lászlóné, Mészáros Mihály,
Rutterschmidt Antal, Hubert István, Gajdacsi Mihályné,
Regeisz Péter, Böröcz Ferenc, Balatoni Jenő Tibor, Petres
István, Dobos Ferenc, Pikó Mihályné, Velesz János, Harbeit
Györgyné, Márity Mátyás, Széplaki János, Iharos Ferenc

Megnyitott a Víziközmű-társulat irodája
A polgármesteri hivatal régi adóirodájában kapott helyet a
Bácsbokodi Víziközmű-társulat irodája. Az ügyintézők (Vakula
Ivett, Dobos Dániel) felkereshetők ügyfélfogadási időben
személyesen, illetve az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 80.
Tel.: 79/451-188 19. mellék
79/450-885 19. mellék
E-mail: bacsbokodivkt@gmail.com
Ügyfélfogadás:

Közvilágítási hibabejelentés
az EDF DÉMÁSZ-hoz
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken
van lehetőség:

ELHALÁLOZÁS

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a 2014. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez, és elfogadta az „A" valamint „B" típusú
pályázati felhívást.
A pályázati felhívások kifüggesztésre kerültek a hivatalos
hirdetőtábláján, valamint azok megjelentek az önkormányzat
hivatalos honlapján.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat beadásához a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
A pályázat határideje: 2013.november 15. A határidő elmulasztása
jogvesztő.

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:
06 40 822 000 (a nap 24 órájában helyi tarifával hívható).
E-mail: kozvilagitashiba@edf.hu

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat hivatalos lapja ISSN 2062-6207
Felelős kiadó: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Tel.: 06 79/451 188 E-mail: ujsag@bacsbokod.hu
Nyomdai szerkesztés: Bajapress Kft. (06 79/322 241)
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