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A NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Lapja V. évfolyam 1. szám 2015. augusztus 19.

Napelemes fejlesztések
Az iskola, az óvoda, a sportcsarnok és az idősek
klubja után újabb 3 épületre került kiépítésre
megújuló energiaforrással működő rendszer. A 22
millió Ft-os beruházásból a művelődési házra, a
napközi konyhára és a polgármesteri hivatalra
került kiépítésre napelemes rendszer.
A fejlesztés KEOP pályázati forrásból valósult
meg, az elnyert támogatás összege meghaladta a
21 millió Ft-ot.

Korábban írtuk…
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015.
február 23. napjától a Baja és Térsége Víz- és Csatornamű
Kft-t jelölte ki Bácsbokod és Bácsborsód településeken
közérdekű üzemeltetőnek a közműves ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés tekintetében.
A Hivatal a Bácsbokodi Községgazdálkodási Kft-t, valamint
Bácsbokod és Bácsborsód Községek Önkormányzatait
kötelezte, hogy a víziközmű-működtetés jogát a Baja és
Térsége Víz- és Csatornamű Kft-nek adja át.
A teljes birtokba adás 2015. február 23-án megtörtént,
amely időponttól a Bácsbokodi Községgazdálkodási Kft. víz
és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége
megszűnt.
Az üzemeltető váltás a szolgáltatás igénybevételének
megzavarása nélkül, zökkenőmentesen megtörtént. Kérünk
mindenkit, akinek a Bácsbokodi Községgazdálkodási Kft.
felé az igénybevett szolgáltatás után lejárt határidejű
számlatartozása van, hogy haladéktalanul tegyen eleget
fizetési kötelezettségének. A tartozások ugyanis jogi úton,
végrehajtás útján érvényesítésre kerülnek.

Növényi hulladékok égetése
Új alpolgármestere van a falunak
Az önkormányzati cikluson belüli alpolgármesterválasztásra azért kerülhetett sor, mert Harsányi Zsolt 2015
májusában - a törvény által nevesített összeférhetetlenségi
állapot bekövetkezését megelőzve - lemondott
alpolgármesteri tisztségéről.
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. július 15-én megtartott ülésén a polgármester javaslatára, titkos szavazással a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére Héhn Lászlót
választotta meg alpolgármesternek.
Kovács László polgármester: „Ezúton mondok köszönetet
Harsányi Zsoltnak azért a közel 5 éves munkáért, amelyet
mellettem, mint alpolgármester végzett segítve ezzel a falu
ügyeit. Egyúttal gratulálok Héhn László alpolgármester
úrnak a megválasztásához. Jó munkát, sok erőt és kitartást
kívánok neki az elkövetkező évekhez.”

Ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ivóvíz-, illetve a
szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos hibákat a
Bajavíz Kft. alábbi telefonszámain jelenthetik be:
Központi telefonszámok Mobiltelefon (központi)
70/374-2675
79/426-991
70/374-2676
79/426-993
79/428-427

Az új országos tűzvédelmi szabályzat tiltja a növényi
hulladékok égetését, kivéve azt az esetet, ha azt más
jogszabály, például önkormányzati rendelet megengedi.
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata még a tavalyi
évben szabályozta a belterületi kertekben történő növényi
hulladékok égetésének szabályait és időintervallumait:
Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezés csökkentésének
szabályairól szóló 15/2014. (VI.26.) önkormányzati
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján
"Avart és kerti hulladékokat égetni csak március, április,
szeptember és október hónapokban lehet, és azt
napnyugta előtt be kell fejezni.”

Építési törmelék gyűjtése
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata válogatott
törmelékgyűjtést szervez a 2015-ös évben. A gyűjtéssel
érintett kategóriák:
1. tiszta beton,
2. tégla és cserép,
3. vályog, vert fal.
Az elszállítást az önkormányzat csak abban az esetben
vállalja, ha a válogatott törmelék más anyaggal (nejlon,
papír, üveg és egyéb más kommunális hulladék) nincs
összekeverve.
Az elszállítás költsége: 1.000 Ft/m3. Jelentkezni lehet Szabó
Zoltánnál a 0630/527-54-92-es
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Egyesületi támogatások 2015-ben

Gépjármű-beszerzések
az önkormányzatnál
Megnevezés

Az önkormányzat jármű- és gépparkja egy billenőplatós Ford Transit
típusú kisteherautóval, egy Volvo
típusú minikotróval és egy IFA
teherautóval gazdagodott a 2015-ös
évben.
A gépjárművek számos feladat
megvalósításában (pl.: járdaépítés,
útpadkázás, szennyvízcsövek fektetése, stb.) kerülnek hasznosításra.
A kisteherautóra 4.800.000 Ft, a
minikotróra pedig 5.100.000 Ft
támogatást kapott az önkormányzat.

Pénzbeli támogatás Természetbeni támogatás

Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány

300.000 Ft -

Lövész Technikai és Szabadidősport Egyesület

100.000 Ft -

Bácsbokod Oktatási Nevelési Alapítvány

200.000 Ft -

"Polifon" Zenei Alapítvány

200.000 Ft -

Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület

200.000 Ft -

Bácsbokodi Sportkör

3.000.000 Ft

Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület

3.000.000 Ft

Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

450.000 Ft

Track Dance Moderntánc Egyesület

200.000 Ft

Ganbatte Karate SE

150.000 Ft

Sundance TSE

200.000 Ft

Szabadidő és Tömegsport Közalapítvány
MKKSZ Bácsbokodi Alapszervezete

769.000 Ft

Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület

400.000 Ft

Búcsú Pata Gábor plébánostól

Bemutatkozik Jánosity István plébános úr

Július 26-án, a vasárnapi szentmisét
követően búcsúztatta el az önkormányzat Pata Gábor plébános urat, aki
augusztus 1-jétől Géderlak, Ordas és
Dunaszentbenedek községekben teljesíti papi szolgálatát.
Az önkormányzat képviseletében
Kovács László polgármester és Héhn
László alpolgármester adott át emlékplakettet és egy férfi karórát plébános
úr részére. Az önkormányzat vezetői
Bácsbokod lakossága nevében köszönetüket fejezték ki Pata Gábor részére a 2010 és 2015 között
Bácsbokodért és az itt élő emberekért végzett eredményes
munkájáért.
Kovács László polgármester úr köszöntőjében utalt az óra
jelképes tartalmára: „Kedves Plébános úr! Nem búcsúzni
jöttünk, csak elköszönni. Juttassa eszedbe ez az óra azt az
időt, amely ahhoz szükségeltetik, hogy olykor-olykor haza
gyere, mert Te itt Bácsbokodon már otthon vagy.”
Augusztus 1-jétől a bácsbokodi és bácsborsódi egyházközség
élén Jánosity István plébános úr látja el a plébánosi
feladatokat.

dr. Bábel Balázs érsek úr 2015.
augusztus 1-jével Jánosity István
plé bános urat helyezte át a
Bácsbokod-Bácsborsód Egyházközség vezetésére. Jánosity István
bátyai származású, az általános
iskolát is ott végezte. Általános
iskola után Kalocsán kereskedelmi
és vendéglátó-ipari szakközépiskolában szerzett vegyesbolti eladó
szakképesítést. Ezt követően Kalocsán a Szent István
Gimnáziumban érettségizett, majd 1989-ben jelentkezett az
egyházmegye paptanulói névsorába.
Teológiai tanulmányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán
végezte. 1994. június 18-án szentelte fel pappá dr. Dankó
László érsek.
Eddigi állomáshelyei:
· 1994. június 19-től: Soltvadkert Egyházközség
· 1995. február 1-jétől: Harta Egyházközség
· 2002. novembertől: Madaras-Katymár Egyházközség
· 2010. februártól: Harta Egyházközség
· 2014. szeptembertől:
Géderlak-Ordas-Dunaszentbenedek Egyházközség
· 2015. augusztus 1-jétől:
Bácsbokod-Bácsborsód Egyházközség
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heti 2*1,5 órára a helyi
sportcsarnok díjmentes
használata,
OPEL Vivaro kisbusz
ingyenes igénybevétele a
vidéki mérkőzésekhez
heti 2*1,5 órára a helyi
sportcsarnok díjmentes
használata,
Művelődési ház tükrös
termének térítésmentesen
használata
heti 2*1,5 óra és a nyári
karate tábor (5 nap) idejére
a helyi sportcsarnok
díjmentes használata,
heti 1*1,5 óra idejére a
műv. ház tükrös termének
díjmentes használata,
OPEL Vivaro 3
alkalommal történő
díjmentes használata
OPEL Vivaro kisbusz 3
alkalommal történő
díjmentes használata
OPEL Vivaro kisbusz 1
alkalommal történő
díjmentes használata
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Arany János utcára változott a Ságvári Endre utca
Jogszabályi kötelezettségének tett eleget a helyi képviselőtestület, amikor a Ságvári Endre utca nevét Arany János utcára
változtatta. A korábbi rendszerre utaló utcanevek módosítása során a település utcái közül egyedül az érintett utca neve nem került
megváltoztatásra, így a testület egy régi mulasztást pótolt döntésével.

Tetőfelújítás a horgásztanyán

Sikeres pályázat testvér-települési találkozóra

Elkészült a horgásztanya tetőhéjazatának cseréje.
Ennek keretében megtörtént a tetőhéjazat aláfóliázása, a
tető újralécezése, és a cserepek újrarakása. A tanyaépületen lévő, még használható cserepeket a munkások
megtisztították, a törött cserepek helyett pedig az idősek
klubja épületéről korábban lekerült cserepekből pótoltak.
A kémények körül megtörtént az új lemezelés kialakítása,
továbbá új verébdeszkázat is kialakításra került. A
munkálatokat az önkormányzat munkatársai és az
egyesület segítői végezték. A finanszírozást Bácsbokod
Nagyközség Önkormányzata biztosította.

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata sikeresen
pályázott az „Európa a Polgárokért” programban a
Testvértelepülési
találkozók 2015.
URÓPA
kiírás keretében
Nemesmilitics és
OLGÁROKÉRT
Wa l z b a c h t a l
önkormányzatok partnerségével.
Az elnyert 12.000 Euró támogatásnak köszönhetően az
önkormányzat augusztus első hetében látta vendégül a
testvértelepülésekről érkezett vendégeket.
A találkozó négy fő témakör köré épült fel: 1. Kultúrák
egyesítése, 2. Fejlesztés és fenntarthatóság, 3.
Humanitárius segítségnyújtás, 4. Fiatalok Európában.
A programsorozaton résztvevők száma meghaladta a 300
főt, továbbá számos kulturális, sport és egyéb egyesület
vett részt a megvalósításban.
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának vezetősége
ezúton fejezi ki köszönetét minden segítőnek, akik
közreműködtek a programok sikeres lebonyolításában.
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Bácsbokodi Gyermek- és Családi Nap
Az önkormányzat június 13-án szervezte meg a Bácsbokodi Gyermek- és Családi Nap rendezvényét, amely elsősorban – de nem
kizárólag – a pünkösdi rossz időjárás miatt törölt gyermeknapot foglalta magában.
A szombati napra esett rendezvény a helyi futballpályán és a Piknik Parkban vette kezdetét. A családi főzések mellett ott került sor
ugyanis a kispályás labdarúgótorna, valamint a gyermeknapi vetélkedők, játékos feladatok, kézműves foglalkozások
megszervezésére.
A gyermekeknek a fentieken túl is számos lehetőségük adódott a szabadidő eltöltésére,
ingyenesen lovagolhattak, de akár kipróbálhatták a felállított légvárakat is.
A rendezvényt a Ganbatte Karate SE, a Bácsbokodi Határrendészeti Kirendeltség,
valamint a Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója színesítette.
A település központjában felállított májusfa kitáncolására is ezen a napon került sor. A
Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület német tánccsoportjai részére a Forgó Zoltán
Ifjúsági Fúvószenekar biztosította a zenét.
A helyi művelődési házban este hat órakor kezdődő kultúresten felléptek a helyi
egyesületek és csoportok.
AGyermek- és Családi Nap a sötétedéskor kezdődő tábortűzzel ért véget.
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki minden fellépőnek, segítőnek és résztvevőnek.

Felkészülten várja az önkormányzat a jövőbeni pályázatokat
Megkezdődtek az előkészületek a következő uniós fejlesztési ciklus pályázati kiírásai tekintetében. Az ősszel várható első kiírásokra
az önkormányzat több tervet készíttetett és engedélyt szerzett be.
Ennek keretében:
- Elkészültek a sportcsarnok tetőfelújításának tervei.Az engedélyezés folyamatban van.
- Elkészültek az orvosi rendelő komplex felújításának engedélyes tervei.Az engedélyeztetés folyamatban van.
- Elkészültek a templom belső felújításának tervei. Az önkormányzat vezetése köszönetét fejezi ki Hellenpárt György
bácsbokodi származású tervezőnek, aki a templom belső felújításához kapcsolódó terveket térítésmentesen készítette el.
- Engedélyezés alatt állnak a Bácsbokodot Bácsborsóddal összekötő kerékpárút tervei.
Afentieken túl az önkormányzat az alábbi fejlesztések megvalósításának szándékát jelezte a kiírásokat tervezők részére:
- Bácsbokodi konyha eszközbeszerzéssel egybekötött belső felújítása
- Belterületi csapadékvíz-elvezetés Bácsbokodon
- Épületenergetikai korszerűsítés Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata épületeiben
- Abácsbokodi óvoda tornaszobával való bővítése és akadálymentesítése
- Belterületi utak burkolatának felújítása
- Piac korszerűsítése, közösségi terek kialakítása
- Buszmegállók és buszöblök kialakítása Bácsbokodon
- Körforgalom kialakítás Bácsbokod központjában
- Helyi közösségi programok megvalósítása Bácsbokodon
B á cs b o k o d i
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Napelemes KRESZ-táblák kihelyezése
A hatékony baleset-megelőzés érdekében napelemes KRESZ-táblák beszerzéséről döntött a
képviselőtestület. Ennek keretében a központi kereszteződésbe villogó STOP táblák, az óvodához
pedig napelemes gyalogátkelőhely táblák kerülnek kiépítésre.
A fejlesztés második ütemében a polgármesteri hivatal és a park közötti átjáróba gyalogátkelőhely
kerül kialakításra.
Kovács László polgármester és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának osztályvezetője között 2014. év végén folytatott tárgyalás alapján fentieken túl a
Közútkezelő a bajai ág rendbehozatalát mintegy 50 m hosszan elvégzi, valamint a sárga
keresztirányú burkolati jelek hangsúlyosabb megjelenítése céljából burkolati prizmákat telepít.

Gépjárműpályázatok
A maximális számú, 3 db pályázat került beadásra arra a gépjárműbeszerzésre irányuló kiírásra, amelyet a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal április végén jelentetett meg.
Apályázat keretében terepjárót vagy kisbuszt lehetett megpályázni. Ahárom sikeres bácsbokodi pályázat:
– Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület: 1 db Suzuki Vitara terepjáró,
– Bácsbokodi Polgárőr Egyesület: 1 db Suzuki Vitara terepjáró,
– Track Dance Moderntánc Egyesület: 1 db Opel Vivaro kisbusz.

Polgármesteri Hivatal – Ügyfélfogadás, munkakörök, feladatok
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 13.00-17.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-12.00
Ahivatal szervezeti felépítése, feladatkörök:
Dr. Welchner Edit jegyző
CsémyAdrienn adóügyi ügyintéző
· helyi iparűzési adóval, gépjármű adóval és
talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés
· végrehajtási ügyek
· adóigazolások kiadása
· adó- és értékbizonyítványok kiállítása
· adóslista kezelése
Dobos Dániel munkaügyi és pénzügyi ügyintéző
· munkaügy, közfoglalkoztatás
Galántai-Fekete Andrea anyakönyvvezető, gyámügyi
és szociális ügyintéző
· települési támogatás
· rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
· hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
Horváth István pénzügyi ügyintéző, pénztáros
· lakásbérleti ügyek (közüzemi mérőórák állásának
bejelentése)
· sírhely-ügyintézés (sírhely megváltás, temetéssel
kapcsolatos költségek rendezése)
· pénztári be- és kifizetések
Lutz Rozália titkársági, testületi és hatósági ügyintéző
· levelek átvétele, fénymásolás
· méhek bejelentése
· panaszügyek felvétele (parlagfű bejelentés,
birtokviták)
· eb-nyilvántartás
· föld haszonbérbeadás-, föld-értékesítés kifüggesztése
B á cs b o k o d i
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Mészáros Antalné anyakönyvvezető, személyi adat és
lakcímnyilvántartó ügyintéző
· anyakönyvi okiratok kiállítása (újszülött
anyakönyvezése, haláleset anyakönyvezése, házasságkötés anyakönyvezése)
· házasságkötési szándék bejelentése
· házassági névviselési forma megváltoztatása
· születési családi és/vagy születési utónév változtatás
· családi jogállás rendezése (apai elismerő
nyilatkozat)
· állampolgársági-honosítási ügyek
· hagyatéki (póthagyatéki) ügyek (elhunyt
hagyatékának leltározása, adó és értékbizonyítvány)
· hatósági bizonyítvány
· személyi adat és lakcímbejelentéssel/változással és
nyilvántartással kapcsolatos ügyek
Stéhliné Baráth Irén pénzügyi ügyintéző

Nemzetközi futballtornák Bácsbokodon
2015. március 14-én ismét megrendezésre került a
Nemzetközi Futballtorna a helyi sportcsarnokban.
A tornán részt vettek Nemesmilitics, Bezdán,
Érsekcsanád és Bácsbokod csapatai. A mérkőzéseket
követően ebéd várta a sportolókat a napköziben.
Köszönet illeti a rendezvény szervezőit, továbbá
minden olyan szervezetet és személyt, akik
hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósulásához.

„Tiszta Bácsbokodot!” program
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került
a „Tiszta Bácsbokodot!” program. A program keretében az
önkormányzat hulladékgyűjtést szervezett a település belés külterületén.
Az általános iskolások között is meghirdetett programon
mintegy 70 gyermek vett részt, akik a belterületen több
száz kg szemetet szedtek össze. Az önkormányzat által
felajánlott fődíjat - azaz a mórahalmi élményfürdőben
eltöltött egy tanítási napot – a hulladékgyűjtésen
résztvevők közül kisorsolt 7 gyermek nyerte meg.

A hulladékgyűjtésben való részvételért az önkormányzat vezetése köszönetét fejezi ki valamennyi
lakosnak, helyi iskolásnak, iskolai és óvodai
dolgozónak, akik eljöttek és idejüket nem sajnálva
tettek a faluért; az önkormányzat munkatársainak,
valamint a közfoglalkoztatásban résztvevő személyeknek.
A programnak is köszönhetően elmondható, hogy
évről-évre kevesebb hulladék kerül összegyűjtésre,
amely igazolja, hogy egyre tisztább településen
élhetünk, és egyre inkább figyelünk a környezetünkre.

Tankönyvtámogatás és iskolakezdési támogatás
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata ebben az
évben is átvállalja a helyi iskolában tanuló gyermekek
tankönyvbeszerzési költségét, azon gyermekek esetén,
akik nem részesülnek ingyenes tankönyvben.
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
2015. október 31-ig leadott iskolalátogatási igazolás a
2015/2016-os tanévre vonatkozóan.
Az iskolalátogatási igazoláson fel kell tüntetni a
bankszámlaszámot és a számlaszám tulajdonosának a
nevét.
Kifizetés időpontja: 2015. szeptember 30-ig leadott
iskolalátogatási igazolás esetében 2015. október 15.,
2015. október 31-ig leadott iskolalátogatási igazolás
esetében 2015. november 15.

Nyári gyermekétkeztetés
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata az idei évben
is biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését.
Az önkormányzat 26 fő után kapott pályázati
támogatást.

Változtak a hulladék-közszolgáltatás szabályai
2015. július 1. naptól a vegyes hulladék szabványos
gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó
legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül
választhasson.
A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló
2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül
· az ingatlanhasználó részére legalább egy olyan
gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,
amelynek az űrmértéke a 80 litert,
· a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek
űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.
A fenti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az
esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a
települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a
közszolgáltató részére bizonyítja.
A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény
űrmértéke abban az esetben haladhatja meg az fentiek
szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott
gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az
adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét
az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az
ürítéskor elektronikus úton rögzíti.

Sikeres járdaprogram Bácsbokodon
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata az idei
évben ismét meghirdette
járdaprogramját.
Minden bácsbokodi
lakos a saját ingatlana
előtti járdaszakasz felújítására kérhetett anyagot. Ahol a járda betonból, téglából készült,
illetve földes, ott beton
járda megvalósítását,
ahol járdalapos a járda,
ott a járdalapok újrarakását, szükség szerint
cseréjét javasolta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehetett benyújtani a polgármesteri hivatalban
2015. március 31-ig.
Határidőig összesen 94 darab lakossági kérelem
érkezett, amelyek egytől egyig támogatásban
részesültek. A járdaépítések megkezdődtek, azok
befejezési határideje 2015. október 31.
A lakossági járdaépítésekkel párhuzamosan az
önkormányzat is több utcában újítja fel a járdákat.
Jelenleg a Tóth Kámán utcában folynak munkálatok,
majd a Honvéd utcában és a temetőben folytatódik a
járdák felújítása, építése.
B á cs b o k o d i
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Rendelet-felülvizsgálat az önkormányzatnál
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egy nagy volumenű rendelet felülvizsgálati
folyamatnak tett eleget a 2014-15-ös években, melynek
eredményeként az alábbi felülvizsgált, módosított
rendeletanyaggal rendelkezik az önkormányzat:
· A háziorvosi körzetek beosztásáról szóló 6/2002.
(VIII.8.) önkormányzati rendelet
· A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
9/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet
· A gyermekek napközbeni étkezési és a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési
díjairól szóló 13/2014. (V.28) önkormányzati rendelet
· A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2004.
(VII.13.) önkormányzati rendelet
· A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati
rendelet
· A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
szóló 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet
· A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet
· A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük
megváltoztatásra irányuló kezdeményezés, a házszámmegállapítás szabályairól szóló 17/2013. (XI.21.)
önkormányzati rendelet
· A közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló
11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet
· A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
14/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet
· A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet
· A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
3/2000. (III.10.) önkormányzati rendelet
· Az állattartásról szóló 15/2013. (X.25.) önkormányzati
rendelet
· Az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2014.
(VI.26.) önkormányzati rendelet
· Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté
nyilvánításáról szóló 12/2014. (V.28.) önkormányzati
rendelet
· Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 2/2002.
(II.14.) önkormányzati rendelet
· Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet
· Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet
· Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
7/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet
· Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló 14/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet
· Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának
jelképeiről szóló 8/2015. (IV.29.) önkormányzati
rendelet
· Helyi építési szabályzatról szóló 7/2010. (IX.10.)
önkormányzati rendelet
B á cs b o k o d i
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· Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló 9/2015. (IV.29.) önkormányzati
rendelet
· Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA,
majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg
megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának
feltételeiről szóló 6/2014. (III.20.) önkormányzati
rendelet
- és folytatva a felülvizsgálattal még nem érintett
rendeletanyaggal
· A helyi iparűzési adóról szóló 15/2010. (XII.16.)
önkormányzati rendelet
· A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 10-2003.
(X.30.) önkormányzati rendelet
· A talajterhelési díjról szóló 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet
· Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló 9/2011. (III.22.) önkormányzati
rendelet
· Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 8/2008 (IV.11.) önkormányzati rendelet

Ivóvízminőség-javító projekt

Rohamosan folynak az építési munkálatok Bácsbokodon az ivóvízminőség-javító projekt keretében.
A projekt keretében új kút, új gépház és technológia,
tisztító medencék, gáztalanító és homokszűrő
berendezés kerül kialakításra.

Az Ady és Liget utca, valamint a Gróf Széchenyi és
Vasút utca hálózati pontjai összekötésre kerülnek, több
tolózárat, tűzcsapot és tisztító aknát alakítanak ki,
valamint már felújításon esett át a Globusz.
A beruházáshoz a lakosságnak egy forinttal sem kell
hozzájárulnia, az elnyert pályázat 100%-ban finanszírozza a beruházást.

Nem kedvezett az időjárás a Bácsbokodi Pünkösdi Napokon

Az idei évben sajnos nem kedvezett az időjárás a
Bácsbokodi Pünkösdi Napok rendezvénynek.
A nagymennyiségű csapadék miatt a rendezvény első
napját az önkormányzat kénytelen volt más időpontra
áthelyezni.
A korábbi évektől eltérően a Forgó Zoltán
emlékkoncertre nem Pünkösd hétfőn, hanem az ünnepi
hétvégét megelőző pénteken került sor. A koncertet
kiállítás-megnyitó előzte meg. A kiállítás a Magyar
Királyi 16. honvéd határvadász zászlóalj emlékére jött
létre és Dr. Döme Ottó szervezte meg.
Az áthelyezett szombati programnapot követően,
vasárnap reggel szentmisével folytatódott a rendezvény,
majd mindenki rápihenhetett az esti órákban kezdődő
színpadi műsorokra.

A walzbachtali delegáció látogatása Bácsbokodon
2015. június 11-én Bácsbokod német testvértelepüléséről, Walzbachtalból érkezett 6 tagú delegáció
Bácsbokodra.
A háromnapos bácsbokodi tartózkodás alatt az
önkormányzat változatos programot szervezett a
vendégek részére. Megtekintették a bajai Éber ház
kiállítását, sétáltak a Petőfi-szigeten, részt vettek az
általános iskolai ballagáson, valamint másnap a
Bácsbokodi Gyermek és Családi Nap programjain. A
faluban folytatott séta során megismerhették
Bácsbokod fontosabb építészeti és természeti értékeit
(templom, kápolna, temető, kegyeleti park, Hősök tere),
az Albert Agro egyéni cég tevékenységét, este pedig
részt vettek a tiszteletükre rendezett kultúresten.
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata köszönetet
mond valamennyi szervezőnek és segítőnek, akik
munkájukkal hozzájárultak a testvér-települési
kapcsolat erősödéséhez.

A walzbachtali delegáció a ballagáson

18 órától helyi csoportok léptek fel, közben pedig
elkészült a finom krumplipaprikás is, amelyből bárki
kérhetett, volt bőven.
A mulatós koncertek este fél nyolckor kezdődtek meg.
Fellépett Bódi Guszti és Margó, a Tesók és a Sógorok
együttes.
Sajnos az időjárás azonban ezen a napon is rosszra
fordult. Így a mulatós koncertek közben már esőben
tudtak csak mulatni az igazán kitartók. A tűzijáték sem
éjfélkor, hanem már 11 óra után fellövésre került.
Az utcabálhoz a Retro Feeling együttes biztosította a
zenét.Atánc éjjelig tartott.

A Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelenti
Az idén eddig tűzeset nem volt a településünkön,
műszaki mentéshez 5 alkalommal vonultak ebből
favágás 2, vízszívatás 1, gépjárműmentés 2 alkalommal
volt. Gyakorlatot 10-szer tartottak, melyből tűzoltási
gyakorlat kétszer volt (Bokodon és Baján), helyismereti
gyakorlat háromszor volt Bácsbokodon a kiemelt
létesítményekben, emellett vezetési gyakorlatot ötször
tartottak. Tűzoltó technikai bemutatóra Bácsborsódra
kaptak meghívást az óvodából és az iskolából. Falunapi
rendezvényen vettek részt Csávolyon és Bácsbokodon,
tűzoltási bemutatót tartottak a helyi gyermeknapon.
Tovább folytatódott az egyesületi tagok képzése.
Tűzoltás-vezetői tanfolyamot végzett: Kenyeres Sándor
és Komáromi Richárd, önkéntes tűzoltó tanfolyamot
végzett: Markó Anett, Hofszang Milán, Bóka Gábor,
Juhászné Leisztner Klára. A Bács-Kiskun Megyei
tűzoltó napon munkájáért elismerő oklevelet kapott:
B á cs b o k o d i
Dér István rajparancsnok.
HÍREK 7

Tájékoztató a magán pálinkafőzés szabályainak változásairól

2015. január 1-jétől változtak a magán pálinkafőzés
szabályai, valamint a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját
tulajdonú desztilláló-berendezésen – is változott.
2015. évtől a magánfőző desztilláló berendezések
bejelentésével kapcsolatban, illetve a magánfőzésnél
az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos
eljárásban az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jár
el.
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy
gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett
előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy
több magánfőző él, a meghatározott éves mennyiségi
korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve
főzött mennyiségek egybeszámítandók.
Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel,
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat
készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzését az azt követő 15 napon belül köteles
bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét,
adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés
űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az
eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles
megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a
desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést
igazoló iratot.
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni
adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet
követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a
magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött
párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan
adóbevallási kötelezettsége. Az önkormányzati
adóhatóság a bejelentésről, valamint a magánfőző
adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a
bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság
az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi
meg az illetékes vámhatóság részére.
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése
esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles
haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a
B á cs b o k o d i
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vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a
többletmennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző,
családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el,
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A
magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár
részére értékesíthető.
Értékesítéskor, vagy a magánfőző az általa előállított
magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok
számára meghirdetett versenyen, a bejelentésről,
valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított
önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat
eredetét.
Az adó alapja az előállított magánfőzött párlat, az adó
mértéke évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet
meg.
Tisztelt Lakosok!
A fentiek szerinti bejelentési, bevallási kötelezettségüket a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalban
jelenthetik be ügyfélfogadási időben. A bejelentéshez,
illetve bevalláshoz szükséges nyomtatványok
elérhetők a hivatalban és a település honlapján:
www.bacsbokod.hu

Elballagtak a diákok
A már hagyományosnak számító bolondballagás és a
tanároknak szóló búcsúszerenád után, június 12-én
délután a nyolcadikos diákok búcsút vettek az általános
iskolától. Közülük többen az elmúlt 8 év alatt számtalan
helyi, megyei és országos versenyen öregbítették az
iskola és a település hírnevét, ezért a ballagási
ünnepségen jutalmak és elismerések kiosztására is sor
került.
A Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat
jutalmai
Német nemzetiségi hagyományok ápolásáért elismerésben részesült, könyvjutalmat kapott: Zámbó Réka.
A német nemzetiségi tánccsoport tagjai rendszeresen,
szabadidejüket nem kímélve táncolnak, ápolják a
nemzetiségi hagyományokat. Könyvjutalomban
részesültek: Busa Milán, Kiss Barbara, Szűcs Petra,
Tumbász Lilla, Ujvári Csendike, Vojnics- Kortnics
Dávid.

ABácsbokod Oktatási NevelésiAlapítvány jutalmai
Általános iskolai eredményeikért könyvjutalomban
részesültek a következő tanulók:
Monori Kata az évfolyam legjobb tanulmányi
eredményéért
Tumbász Lilla megyei tanulmányi versenyeken elért
kimagasló eredményeiért
Szűcs Petra megyei tanulmányi versenyeken elért
eredményeiért
Zámbó Réka a levelezős és iskolai versenyeken való
aktív részvételéért
Legény Erik kiemelkedő közösségi munkájáért
Szűcs Petra kiemelkedő közösségi munkájáért és a
Diákönkormányzatban végzett munkájáért
Sportversenyeken való rendszeres részvételért elismerő
oklevelet kaptak: Darabos Marcell, Kiss Barbara,
Legény Erik, Monori Kata, Ujvári Csendike, Vanger
Vivien, Vavra Boglárka, Vojnics- Kortnics Dávid,
Wittner Gábor.
Bácsbokod Nagyközség jegyzője „Jó tanuló, jó
sportoló” díjat ajánlott fel egy mindenkori ballagó
nyolcadikos diáknak. A „Jó tanuló, jó sportoló” díjat
Kiss Barbara tanuló érdemelte ki.

Májusban az anyák napi műsor alkalmából az iskolás
gyermekek színvonalas szereplése köszöntötte az
időseket.
Júniusban kis teadélutánt rendeztek tagjaink számára.
Júliusban a Halásztanyára történt kirándulás. A
bográcsban főtt finom paprikást Aladics Sándor főzte
meg. Szintén júliusban került megrendezésre a
Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális
Intézmény és a Bácsbokodi Idősek Klubja ellátottainak
helyi ismerkedő rendezvénye.
További tervezett programok 2015-ben:
2015.08.19. Kenyérszentelő ünnepség
2015.08.27. Kirándulás Ópusztaszerre
2015.09.17. Szüreti bál
2015.10.30. Megemlékezés Mindenszentek ünnepéről,
valamint Halloweeni tökfaragás
2015.11.19. Összevont születés-névnapi ünnepség
2015.12.03. Második félévi bűnmegelőző előadás
2015.12.17. Karácsonyi műsor
Amennyiben szeretne belépni a klub közösségébe,
úgy jelentkezhet személyesen a Bácsbokodi Idősek
Klubjában hétköznaponként 8-tól 16 óráig, vagy
telefonon a 06-79/450-015 telefonszámon.

Pillanatképek a Bácsbokodi Idősek Klubja életéből
Könyvtári hírek és nyitva tartás
Februárban farsangi bál keretében jelmezes felvonulást
szerveztek az idősek, valamint a felsőszentiváni idősek
klubjából érkezett vendégek közreműködésével. A
mulatsághoz a vidám zenét Nemes Tamás szolgáltatta.
Ugyanezen hónapban, a Bácsborsódi „Őszi Napfény”
Integrált Szociális Intézmény részéről meghívást
kaptak farsangi bálra, mely programon örömmel
képviselték intézményünket.
Március hónapban a bajai kórház tüdőgyógyász
szakorvosa tartott előadást a klubban.
Ugyanebben a hónapban a Húsvétra történő készülődést
Pata Gábor Plébános Úr ünnepi gondolatai, valamint az
óvodás gyermekek kedves előadása tette emlékezetessé.
Áprilisban rendőrségi bűnmegelőző előadást szerveztek a Bajai Rendőrkapitányság munkatársának
közreműködésével.

A művelődési ház felújítását követően újra megnyílt a
települési könyvtár. Az év elején elvégzett selejtezési
munkákat követően 9718 db könyv várta az
olvasóközönséget. Azóta folyamatosan bővül az
állomány, legfőképpen az ifjúsági irodalom, valamint a
szépirodalom műfajokban.
Az önkormányzat az idei évben is támogatta a
könyvbeszerzést, úgyhogy a polcokon már most
megtalálhatóak a legújabb kiadványok.
A könyvtár mellett továbbra is ingyenes internetezési és
számítógép-használati lehetőség biztosított a lakosok
részére.
Akönyvtár nyitva tartása:
Hétfő, Péntek: 9-12 és 14-19 óra
Kedd, Csütörtök: 8-16 óra
Szerda: 9-14 óra
Szombat: 9-12 óra
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Hittanos olimpia a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

Április 18-án rendezték meg a kiskunhalasi II. Rákóczi
Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnáziumban
az egyházmegyei hittanos olimpia döntőjét, amelyre az
espereskerületekből érkeztek csapatok.
A verseny előtt, reggel 9 órakor Bábel Balázs érsek
szentmisét mutatott be. A szentbeszédben kiemelte a
helyes versengés fontosságát az életben, és a
becsületes magatartásra buzdította a résztvevőket.
Ezután több versenyszámban mérték össze a tudásukat a
résztvevő fiatalok. Bácsbokodot is több gyermek
képviselte.
Az asztaliteniszezők között 5-6. osztályos korcsoportban a még csak 3. osztályos Ádám Flóra 1. helyezett
lett.

A különböző hazai és nemzetközi bajnokságokon idén
eddig 10 bronz, 10 ezüst és 9 aranyérmet nyertek,
köztük egy SKI Országos bajnoki címet is.
Az idei évtől már nemcsak WKF, hanem Ippon Shobu
szabályrendszerű versenyeken is indulnak.
Az alábbi versenyeken vettek részt:
XV. WKF Sakura kupa –Szombathely
SKI Ippon Shobu torna – Szombathely
SKI Országos Bajnokság-Budapest
XX. Jubileumi WKF Shotokan Európa Kupa-Pécs
SKI Ippon Shubo karate bajnokság-Pécs
Augusztus 15. és 19. között idén is megrendezték az
immár hetedik Ganbatte bácsbokodi karate edzőtábort.
Az idei tábor volt eddig a legnagyobb. A helyieken túl
pécsi, barcsi, soproni, budapesti valamint keszthelyi
karatékák is érkeztek. Az edzéseket számos meghívott
edző és élvonalbeli versenyző segítette.

Track Dance Moderntánc Egyesület

A sakkozó Tallér Máté szintén első helyen végzett az 56. osztályosok között.
Az 5-6. osztályos bácsbokodi focicsapat nagy csatában
maradt alul a döntőben, de így is az előkelő második
helyet szerezte meg.

Az egyesület táncosai az idei évben is keményen
dolgoznak annak érdekében, hogy az őszi moderntánc
versenyeken szép eredményeket érjenek el. Az év eleji
minősítő versenyek mellett a táncosok részt vesznek
egy országos bajnokságon, valamint egy továbbjutásos
versenyen is, amelynek majd csak jövőre lesz vége.
A fiatalok tavasszal a bajaiak által megszervezett „Ki
Mit Tud?”-on is továbbjutottak, és végül igen szép
eredménnyel végeztek.

A bokodi versenyzőket Kiss Gábor hittantanár
irányította a programokon.

Beszámol a Ganbatte KSE
Rendkívül eredményesen zárta az egyesület 2015 első
felének versenyszezonját.
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A versenyek valamint a nevezési díjak nagy részét az
egyesület a helyi önkormányzat pályázatán elnyert
összegből, valamint szülői támogatásokból finanszírozza.
Tavasszal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz benyújtásra került autó beszerzési pályázaton az egyesület az önkormányzat segítségével egy
Opel Vivaro kisbuszt nyert, amely októberben kerül
átvételre.
Az egyesület aktuális hírei megtekinthetőek a
www.trackdance.hu honlapon.
Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Aki
szeretne csatlakozni az egyesülethez, megteheti szerdai
napokon 15-20 óra között a bácsbokodi művelődési
házban, vagy a 06/30/285-1962-es telefonszámon.

Német tábor
A nyáron augusztus 13-tól 18-ig ismét megrendezésre
kerül az iskolában a német nemzetiségi tábor, ami a
Német Szövetségi Köztársaság által a Magyarországi
Németek Országos Szövetségén keresztül nyújtott 600
Euro támogatással valósulhat meg.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet a támogatásért.

Sundance TSE
A Sundance TSE és a Danubia AMI táncosai május óta
számtalan fellépést tudhatnak maguk mögött, az ország
különböző pontjairól tértek haza érmekkel és
elismerésekkel. A sportegyesület sikerei, a tehetséges és
szorgalmas gyerekeknek, a támogató szülőknek és a
velük foglalkozó pedagógusoknak köszönhető.
A gyerekekkel az egyesület elnöke, Pestality Bianka,
kétdiplomás táncpedagógus és koreográfus, az egyesület
alelnöke, Szalkai Szabó Gábor (Szentes), szintén
kétdiplomás táncpedagógus, illetve Bohner Viktor
személyi edző foglalkoznak.
Az egyesület jelenleg egy nagyszabású Tv műsort készít,
amely elérhető lesz a baja és környékbeli településeken,
emellett egy kereskedelmi csatornától is felkérést
kaptak. Több újság és rádió szereplésük is volt az elmúlt
időszakban.
Havi szinten hívják csapatukat különböző videó
klipekben való szereplésre, melyek hamarosan láthatóak
lesznek több Tv csatornán. Az egyesület táncosai
augusztus 1-jétől 7-ig Harkányban edzőtáboroztak, mely
magába foglalta a reggel 6.30-kor induló futást, személyi
edzőt és több vendég szaktanár óráit is. Felzárkóztató
óráik egész nyáron, illetve év elején is vannak, melyekre
bármikor lehet csatlakozni, várunk mindenkit nagy
szeretettel. Látványos showtáncok, versenyfelkészítés és
társastáncoktatás várja a táncolni vágyókat.

Helyezettek: 1. helyezett: Csémy Bálint, 2. helyezett:
Steiner Viktor, 3. helyezett Magyar Adél.
Júliusban az egyesület ismét megszervezte a felnőtt
horgászversenyt. A horgászok szépen zsákmányoltak és
igen szoros eredmények születtek, a helyezéseket
dekagrammok döntötték csak el.
Helyezettek: 1. helyezett: Tettinger István, 2. helyezett:
Stefán János és 3. helyezett Matos Tamás (aki egy szép
harcsával tudott dobogóra kerülni).
A versenyt egy jó ebéd zárta a horgásztanyán. A verseny
szervezéséért és lebonyolításáért köszönet illeti
Dancsó Antalt.
Július végén befejeződött a horgásztanya tetőzetének
teljes felújítása, amelyhez a teljes anyagi támogatást
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata biztosította.
További hír, hogy az egyesület sikeresen pályázott egy
Suzuki Vitara ALLGRIP Premium típusú személygépjárműre, amely beszerzés megkezdődött. A sikeres
pályázat megírásáért köszönet illeti Kovács László
polgármestert.

Horgászhírek
NEA és HUNGARIKUM pályázatok
A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület az idei nyáron
igen szép programokat szervezett a horgászatot
kedvelőknek.
Júniusban 32 gyermek ingyenesen vehetett részt egy
héten keresztül az immár hagyománnyá vált nyári
gyermek horgásztáboron. Horgászati alapismeretet
sajátíthattak el, és ami a lényeg, a természetben töltötték
el hasznosan szabadidejüket.
A gyermekek teljes ellátásban részesültek, erről
Aladicsné Zsuzsa, Dancsóné Zorica, Aladics Sándor, és
nem utolsó az egyesület halőre, Ujjobbágy István főztjei
gondoskodtak.
A horgásztábort támogatták: Holczhacker István,
Renner Tibor, Barcsák Róbert Német Árpád, Novák
Róbert, Kis Ferenc, Traviczki Albert, Banász Antal,
Banász Ildikó, Magyar Péter, Steiner István, Dancsó
Gábor, Bóka Gábor, Csernik Ferenc.
Az egyesület vezetősége köszönetet mond mindenkinek, akik elősegítették, hogy a gyermekek ismét
felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
Atábor zárása a gyermekverseny volt.

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásaira
több helyi alapítvány és egyesület nyújtott be
pályázatot.
A Bácsbokod Oktatási Nevelési Alapítvány a működési
pályázatával 350.000 Ft, a „Tapasztalatcsere: európai
értékek” című szakmai pályázatával 163.000 Ft
támogatást nyert el.
A Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület a
„Hagyományok ápolása Bácsbokodon” című
pályázatával 250.000 Ft, a „Bácsbokodi Kézműves
Vásár és Hagyományőrző Mulatság” című pályázatával
pedig 300.000 Ft támogatást nyert el. Emellett az
egyesület sikeresen pályázott a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására kiírt pályázaton.
A „Bácsbokodi
Települési Értéktár bemutatása” című pályázatukat a
bírálók 1.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek
ítélték. A Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú
Alapítvány működési pályázatával a NEA kiíráson
350.000 Ft támogatást nyert el.
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