Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Bükkösdi Hírlap
2007. január – megjelenik havonta ingyenesen, a község közigazgatási területén

Az első hónap legfontosabb eseményei
polgármesteri összefoglaló

F

ontosnak tartom, hogy időközönként az újságban összefoglaljuk a két ülés között eltelt és megtörtént
eseményeket, és leírjuk azt, hogy – mindenféle híresztelésekkel és pletykákkal szemben – mik történtek
illetve miket végeztünk el az önkormányzati munka keretében. Mivel a Képviselő-testület minden testületi ülésen a két ülés közötti munkáról megfelelően fel van világosítva, és folyamatosan nyomon tudja követni
az eseményeket, nem úgy, mint a település lakói, akik nem látnak annyira bele az önkormányzati munkába –
ezért szeretném, ha folyamatosan tudnánk első kézből különböző információkat átadni a lakosságnak. Természetesen el is jöhetnek a testületi ülésekre, hiszen ezek nyilvánosak (de látjuk, hogy kevesen jönnek). Így elsősorban az újság feladata az, hogy az önkormányzati híreket leközöljük, ennek megfelelően erre sort is kerítünk.
Az első fontos kérdés, amely a közvéleményt foglalkoztatja: az ipari beruházás ügye. Január 10-én a Strabag
Zrt. alvállalkozásának (a Nostra Cement Kft.) képviselőivel tárgyalásra ült össze a Képviselő-testület. A tárgyalás kimenetelét már bizonyára sokan ismerik, mégis azért néhány szóban szeretnék beszélni az ott történtekről,
hiszen közérdekű, kulcsfontosságú kérdésről van szó. Személyi ellentétekre hivatkozva 3 képviselő ezen a tárgyaláson nem kívánt részt venni. Ennek ellenére sikeresnek ítélem meg a tárgyalást, mert a megjelent képviselők és a cementmű képviselői baráti hangon meg tudták beszélni azokat a fontos kérdéseket, amelyek a településen az ipari beruházással kapcsolatban felmerültek.
A tárgyaláson szóba kerültek a feltételek, amelyeket a képviselők a beruházóval szemben támasztottak, és
természetesen a cég képviselői is elmondták, hogy mit tudnak ajánlani. A két álláspont túlzottan nem közeledett
egymáshoz. A beruházás Bükkösdi megvalósításával kapcsolatban az önkormányzat és a beruházó részéről is
több akadály látszott. Kővári József projektmenedzser rávilágított, hogy a kérdéses beruházás 95%-os bizonyossággal Királyegyházán fog létesülni. A tárgyaláson nem hangzott el teljesen egyértelműen, de aztán mint
később kiderült – és az újságból is értesültünk róla – a cementmű beruházása nem a településünkön fog megvalósulni. Ez személy szerint engem szomorúsággal tölt el, de nem minden képviselő osztja ezt a véleményemet,
és a falu lakossága is nagyon megosztott ebben a kérdésben.
A cementgyári projekttel kapcsolatban azt tartom még fontosnak elmondani, hogy meg fog épülni egy nyíltpályás vasúti leágazás a település határában, ami a kőbánya kapacitás bővítéséből adódó plusz termelést szállítja el a felépülő cementgyárba – nagy valószínűséggel Királyegyházára – Ez a sínpálya feltétel, ami nélkül nem
is működhet a gyár. Kővári úr elmondta, hogy a követ vasúton fogják elvinni.
A meglévő forgalom egyenlőre úgy néz ki, hogy nem csökken, merthogy a Strabagnak illetve a cementműnek
így is megmarad az a kvótája ami hozzávetőlegesen 150 ezer tonna – és ezt közúton szállíthatja. Ott van még
továbbá a másik bánya teherautó forgalma is.
Természetesen ebből a tevékenységből is származik a falunak bevétele, méghozzá nem is kevés. Iparűzési
adó formájában kapunk bevételt ebből a bányából is. A szerződés alapján (amit az előző Testület már megkötött
a Strabaggal) a kapacitás bővítés után a mindenkori iparűzési adó kétszeresét kellene fizetnie az Önkormányzat
számlájára a Strabagnak a kőbánya kapcsán. Ami a most feltételezések szerint mintegy 3 év múlva realizálódik
és megközelítőleg 20 millió Ft éves szintű befizetést fog eredményezni.
Mindent el fogunk követni annak érdekében – és ezért sürgetjük az együttműködést –, hogy azt a jelenlegi
közúti forgalmat (vagy legalább egy részét) minél hamarabb vasúti szállításra csoportosítsák át.
Az idei évben körülbelül a fejlesztések abba az irányba mozdulnak el, hogy a két kőbánya egy közös közúti kijáratot épít, ezen fogják a kamionforgalmat kivezetni a bányákból. Ennek keretében épül meg egy 30 méter
hosszú híd, ami átível az ott lévő ökofolyosó fölött, hogy annak faunáját ne károsítsa. (folytatás a 2. oldalon)
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A másik dolog, amit el még el szeretnék mondani a falu lakóinak, hogy sikerült megegyeznünk a Cserdi
Önkormányzattal, hogy továbbra is fenntartjuk a Körjegyzőség működését itt Bükkösdön. A szerződés aláírása
után ennek a ciklusnak a végéig biztosított az, hogy a Körjegyzőség fennmarad és munkáját továbbra is
folyamatosan tudja végezni. Kedvezmények mentén született meg ez a megegyezés, amit szükségesnek
tartottunk annak érdekében, hogy megállítsuk azt a tendenciát ami a települések szétszakadásával megindult.
Az egész Képviselő-testület teljes egyetértésben dolgozott ezen azon az ügyön, hogy megtartsuk a
Körjegyzőséget és ezáltal településünk központi szerepét megőrizzük.
Készülőben a Költségvetés
Költségvetésünk ugyan még készülőben van és folyamatosan formálódik, de ennek kapcsán szeretném
elmondani, hogy kötelező állami feladatokra van elég pénz – tehát fent tudjuk tartani megfelelően az
intézményeket (óvoda, iskola, egészségügy, körjegyzőség), bár azokban, és szinte minden más egyéb téren
megszorításokat kellett eszközölni. A kötelező feladatok ellátására ugyan elegendő az összeg, viszont ha
bármilyen nagyobb volumenű fejlesztést szeretnénk, akkor azt csak pályázati úton tudjuk majd megvalósítani.
Az állami támogatás igen alacsony, kb. 5 millió Ft-al kevesebb a tavalyihoz képest az éves hozzájárulás. Még
szerencse, hogy az iparűzési adóból kapott bevételeink és az RHK KHT-s plusz pénz bevételünk elegendőek
arra, hogy az intézményeinket fenntartsuk, viszont arra már kevés, hogy fejlesztéseket eszközöljünk.
Amint a költségvetés megfelelő stádiumba kerül és a tavalyi évi beszámoló is elkészül, akkor egy
közmeghallgatáson tesszük nyilvánossá a tavalyi és az idei költségvetési beszámolót, ahol bármilyen felmerülő
kérdésre szívesen válaszolunk személyesen is. *
Budai Zsolt, polgármester

Átalakult a „súlyadó”
A többször módosított gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény értelmében 2007.
január 1-jétől az adó alapja nem a gépkocsi
súlya, hanem személygépkocsi és motorkerékpár
esetén annak teljesítménye, kilowattban kifejezve.
A tehergépkocsi esetében ettől eltérően továbbra is
a súly a meghatározó. Az adó alapja a tehergépkocsi
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)
növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával. Az
autóbusz, nyergesvontató és a lakópótkocsi
esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömege (önsúlya) alapján kell fizetni.
Mennyit kell fizetni?
Az adó mértéke személygépkopcsi, motorkerékpár
esetén:
• a gyártási évében és az azt követő 3 naptári
évben
300.- Ft/kilowatt
• 4- 7. naptári évben
260.- Ft/kilowatt
• 8- 11 naptári évben
200.- Ft/kilowatt
• 12 – 15. naptári évben
160.- Ft/kilowatt
• 16. naptári évben és utána 120.- Ft/kilowatt,
Az adót súly alapján fizető gépjárműveknél
(teherautó, busz stb.) az adóalap minden
megkezdett 100 kilogramm után 1.200 Ft.
Ki kérhet mentességet az adó alól?

A súlyos mozgáskorlátozott személy, ha:
1./ súlyos mozgáskorlátozottságát igazolja.
(7 pontos)
2./ tulajdonosa a személyszállító gépjárműnek,
3./ adóalany (nem üzembentartója a gépjárműnek
más személy)
Vagyis a korábbi gyakorlattól eltérően nem
veheti igénybe a kedvezményt az a gépjármű
tulajdonos,
aki
mozgáskorlátozott
közeli
hozzátartozóját szállítja. Kivéve, ha a hozzátartozó
kiskorú. Csak az a mozgáskorlátozott mentes,
akinek a gépjármű a saját tulajdonában van és ő is
tartja üzemben.
Mit kell bejelenteni az önkormányzatnál?
Korábbi években, ha a gépjármű tulajdonjogában
változás történt (forgalomból való kivonás, adásvétel)
formanyomtatványon
bejelentési
kötelezettség volt az önkormányzat adóhatóságához
a szükséges okmányok fénymásolatát mellékelve.
Most már a napi gyakorlat sokkal egyszerűbb!
Szentlőrinc
Városi
Önkormányzat
Okmányirodájától a változásokat tartalmazó
adatállományt minden hónap végén elektronikusan
megkapjuk, tehát nincs bejelentési kötelezettség
adóhatóságunkhoz. *
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R i p o r t s o r o z a t

Emb e re k a te le pülé s s zolgálat ában:
Györkő Ernő képviselő
-

Képviselőként milyen feladatot tart a
legfontosabbnak,
amelyet
szeretne
megvalósítani?

Bükkösd szerepe jelenleg is meghatározó
kistérségünkben intézményei révén oktatási,
egészségügyi, sport- és kulturális téren is. A
szentlőrinci kistérségben továbbra is együtt kell
lobbizni a környező településekkel, hogy minél
eredményesebben érvényesíteni tudjuk azokat a
lehetőségeket, amelyek fejlesztik, kiemelik a
községet.
Az intézményeinket, így óvodát, iskolát meg
kell tartani, hisz az itt élő gyerekek számára helyben
kell lehetőséget biztosítani a fejlődéshez,
tanuláshoz, a művelődéshez, szabadidejük kultúrált
eltöltéséhez. A faluhoz való kötődésüket így lehet
csak megtartani. Az intézményeink igenis rangot
adnak településünknek és gazdagítják azt. Az itt
dolgozó óvónők pedagógusok, technikai dolgozók
életük nagy részét ebben a faluban és ezen
intézményekben élték és dolgoztak eredményesen.
A szociális bizottság tagjaként elsősorban az
idős emberek problémáira, a rászorultakra, a
gyerekekre kívánok jobban odafigyelni, segíteni
őket
problémáik
megoldásában.
A
gyermekétkeztetés, a napközis ellátás rendkívül
fontos feladatokat jelent, szükség van rá.
Valódi autonóm közösségek működési zavarait
tapasztalom, ezeket a közösségeket erősíteni kell, a
fiatalok számára több lehetőséget, kulturális
programokat kell szervezni.
Rendezvényekkel kell a régióban bemutatni
értékeinket, gondolok itt a Falunapra, Szüreti bálra,
lovas programokra, kulturális programokra és a
Mézes-Mázas napra.
Fontos a már meglévő erdélyi testvérkapcsolat
ápolása, erősítése, Szentkatolna község vezetőivel,
intézményeivel, a gyerekközösségekkel.
-

Mik
azok,
amelyeket
a
problémának tart a településen?

legégetőbb

Legégetőbb problémának a szennyvízprogram
elmaradását tartom. Katasztrofális a helyzet. Ha
esti órákban végig megy az ember az utcán gyalog,
azt tapasztalja, hogy ez nem európai mércével mért
település, nem egy zöld övezet.
Utak, javítása, korszerűsítése, temetők rendben
tartása, bekerítése is fontos. A munkanélküliség

továbbra is meghatározó, sok család kilátástalan
helyzetét, kiszolgáltatottságát kellene valamilyen
formában javítani.
-

Évek óta tagja az Önkormányzatnak. Mennyire
tartja hatékonynak az új Testület eddigi
működését?

A testület kezdeti munkáját, munkastílusát
meghatározta, hogy az elmaradt beruházással szemben
milyen álláspontot képviseltek a testületi tagok. Az első
hónapokban 2:6 arányban a leszavazottak közé
tartoztam. Változott a hangnem, változott a stílus a falut
érintő
többi
kérdésben.
A
Körjegyzőség
fentmaradásában, Cserdi bent tartásában egységes volt
az álláspont. Érzésem szerint ez fontos pozitív és közös
döntés volt. A bizottságokban alapos és körültekintő
előkészítő munka folyik a döntéshozatalok előtt.
-

Mindenki tudja, hogy szívügye a Sport. Bükkösd
sportéletével kapcsolatban van-e elképzelése,
gondolata?

„A játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő
alatt a legfontosabb polgári erényekre. Az
összetartozásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes
alárendelésére, a kitartásra, tettrekészségre és mindenek
előtt a fairplay, a nemes küzdelem szabályaira. Aki
ezeket tudja, meg fogja állni a helyét az Életben.”
Szentgyörgyi Albert, 1925
A sportnak és ezen belül a labdarúgásnak
hagyománya van községünkben. Bükkösd rangját,
ismertségét és elismertségét a 70-es, 80-as években
elsősorban a sportnak köszönhette. Az akkor épült
tornacsarnok felújításra, javításra szorul. A fűtés
korszerűsítése
elengedhetetlen,
a
létesítmény
gondozásához véleményem szerint egy fő pályagondnok
munkavégzése szükséges.
Az iskolai sportprogramok, edzések, versenyzési
lehetőségeinek feltételei kiemelten fontosak. Jelenleg
mostohák a körülmények, hiányos a feltételek (pl.:
fűtés).
Labdarúgás – A Bozsik programot a támogatók az
MLSZ-ben uralkodó viszonyok miatt megszűntették.
Iskolai szinten a Góliát program keretében Császár
Csaba kollégám vezetésével rendszeresen és irányítottan
edzési és mérkőzési lehetőségeket biztosít a
gyermekeknek.
(folytatás a 4. oldalon)
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A 14-18 év közötti fiatalokkal Trapp Károly
foglakozik. A megye 2. osztályában játszó felnőtt
csapat megerősítésre szorul. Tervezett egy lovas
szakosztály
beindítása,
működtetése.
Az
önkormányzat anyagi támogatása nélkülözhetetlen
pályafenntartáshoz, szakosztályok működéséhez,
pályázati feladatok (önerő biztosítása).
-

Kikerülhetetlen kérdés az iskola is. Sok
mindent hallani az iskoláról. Ön, mint
pedagógus és képviselő hogyan látja az
oktatás helyzetét, beleértve akár az óvodát
is?

Az előzőekben említettem az oktatási-, nevelési
intézmények (óvoda, iskola) kiemelten fontosak
számomra. Az óvoda és a körzeti általános iskola
jól felszerelt tárgyi és személyi feltételekkel
rendelkezik. Tapasztalt pedagógusok, óvónők látják
el az intézményekben a feladatokat. Szakmai
műhelyek biztosítják a gyerekek tanulását,
felkészítését, nevelését, kulturális és szabadidős
programjaik
eltöltését.
Felzárkóztatás,
tehetséggondozás, „útravaló”, továbbtanulást segítő
program is működik. Informatikai oktatás és
szakkör, német nyelvű oktatás és nemzetiségi
oktatás van iskolánkban.
Változások a szociális támogatásokban
A közgyógyellátás új rendszere
A szociális igazgatásról szóló 1993.évi III.tv.
szerint 2006.július 1.napjától a közgyógyellátás
megállapításának szabályai megváltoztak.
A normatív és a méltányossági alapon adható
támogatás függ az igazolt gyógyító ellátás
összegétől valamint a család jövedelmi viszonyaitól
a következők szerint:
Normatív esetében az egy főre jutó jövedelem a
családban nem haladhatja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíjminimum 100 %-át
(26.830 Ft. február 15-től 27.130 Ft.) egyedülálló
esetében 150 %-át (40.245 Ft. február 15-től 40.695
Ft.) az összes gyógyító ellátásról szóló igazolásnak
megkell haladnia a mindenkori öregségi

Az intézmények működtetése a jövő generációk
érdekében az Önkormányzat és a tásrközségek
kiemeléten fontos feladata kell, hogy legyen.
-

Mit tart fontosnak az önkormányzatiságban?

A negyedik ciklusban vagyok képviselő és az a
tapasztalatom, hogy azokon a településeken ahol a
polgármesterek és Képviselő-testületek nem változtak
ciklusonként (lásd Hetvehely, Helesfa, Boda, Bicsérd
példáját) azok előbbre tartanak.
Fejlődés csak akkor lehetséges, ha a testületi
döntések konszenzus alapján születnek, ha rendszerben
gondolkodunk, közeli és távlati célokat határozunk meg.
Világosak a célok és a feladatok, következetes a
végrehajtás, az egyéni érdekek háttérben maradnak. Ha
a testület támogatja a polgármestert, megbízik benne, és
ez a bizalom kölcsönös a polgármester és a testületi
tagok között, valamint az önkormányzat és intézményei
közösen határoznak meg célokat feladatokat, keresik
mindenkor a jó megoldásokat, akkor működik jól a
település.
A nyilvánosság, a tájékoztatás, a faluban lakó
emberek szolgálata kell, hogy első számú feladat
legyen, fontos az emberek támogatása. *

nyugdíjminimum legkisebb összegének 10 %-át (2.683
Ft. február 15-től 2.713 Ft.)
Méltányossági esetében az egy főre jutó jövedelem a
családban nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (40.245 Ft. február 15-től
40.695 Ft.) egyedülálló esetében a 200 %-át (53.660 Ft.
február 15-től 54.260 Ft.) az összes gyógyító ellátásról
szóló igazolásnak megkell haladnia a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25 %át (6.708 Ft. február 15-től 6.783 Ft.)
Mozgáskorlátozottak támogatása
A mozgáskorlátozottak támogatása iránti kérelmek
benyújtási határideje: 2007.április 30.
A Körjegyzőség Hivatalában lehet benyújtani a
kérelmeket. A nyomtatványokat februárban minden
2006.évben támogatottnak kiküldi a hivatal. *

Apróhirdetések
Kifogástalan állapotban lévő
egyszemélyes FOTELÁGY
két puffal eladó.

Irányár: 22.000 Ft.
Érdeklődni : 20/336-56-36-os
számon.

Vállfás turkáló nyílott
A”Gyöngyi-bolt” mellett
(Kossuth u. 46.)

Minőségi, külföldi ruhák!
Nyitva:
Minden szerdán 9-13

Bükkösdi Hírlap – Bükkösd Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja
Felelős Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. tel.:73/578-560
Főszerkesztő: Volcsányi Gábor. Szerkesztőség: Bükkösd, Kossuth u. 57., tel.: 73/578-535, e-mail: bukkosd@telehaz.hu
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AZ „ÉV PEDAGÓGUSA”
A Bükkösdi Körzeti Általános Iskola Intézményfenntartó Társulása „Az év pedagógusa” kitüntető címet
adományozta Heffner Annának, az iskola tanítójának és rajztanárának. A kitüntetés átadására december 22-én az
iskolások karácsonyváró műsorát követően került sor az iskolában. Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki és Helesfa
Községek Önkormányzatai ezt írták ajánló soraikban: „Tisztelettel és szeretettel ajánljuk az „Év pedagógusa” cím
birtokosául HEFFNER ANNÁT, aki 1997 óra töretlen lendülettel fáradozik a körzet négy települése iskolájának
diákjaiért, tehetségük kibontakoztatásáért, hátrányaik legyőzéséért, kulturális és szociális felemelkedésükért,
emberségük kiteljesítéséért, azaz oktatásuk és nevelésük érdekében. Ajánlásunkkal köszönetünket is szeretnénk
kifejezni négy település – Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa – nevében áldozatos és sikeres munkájáért,
amellyel elismeréseket szerez gyermekeinknek és folyamatosan jó hírünket kelti a települések kulturális
rangsorában.”
Heffner Anna idén ünnepli pedagógus
pályájának harmincadik évfordulóját. Képesítés
nélküli nevelőként indult itt Baranyában,
gyermekkora színhelyén, Kétújfaluban. A tanítói
hivatáshoz olyannyira kedvet kapott, hogy
jelentkezett a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára,
ahol 1978-ban diplomázott tanítóként és
népművelőként. Okleveles tanítói pályafutását a
kaposvári főiskola gyakorlóiskolájában kezdte. Itt
ismerkedett meg a pedagógiai kutatással, oktatásinevelési
kísérletezés
módszereivel
és
gyakorlatával. Tanítványa lett a nemzetközi hírű
Zsolnai
József
professzornak,
akinek
munkatársaként közel két évtizedet töltött
pedagógiai kísérletezéssel, tanterv- és taneszközfejlesztéssel, oktatásügyi kutatással. Budapesten,
az Országos Közoktatási Intézetben, „A
Pedagógus Szakma Megújítása Projekt” Programirodájában, a törökbálinti 12 évfolyamos kísérleti iskolában, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Képességfejlesztés Országos Központjában és a pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem Tanárképző Intézetében dolgozott, mielőtt Bükkösdre érkezett. 1984-ben rajztanári diplomát
szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán, 1997-ben pedig a Magyar Iparművészeti Főiskolán végezte el a vizuális- és
környezetkultúra, valamit a multimédia-fejlesztő középiskolai tanári szakot. 1978 óta publikál, ír tankönyveket és
egyéb oktatási segédleteket vizuális kultúra, művészettörténet, mitológia, kultúrtörténet és nyelvi-irodalmikommunikációs témakörökben. Jelenleg is részt vesz taneszközfejlesztő munkákban. Legújabb, kiadás alatt lévő
könyve, tizenéves fiatalokkal ismerteti meg a görög mitológia izgalmas világát.
Heffner Anna ebben a tanévben tölti kilencedik évét a bükkösdi iskolában. A tanítást, a kisgyerekekkel való
foglalkozást tekinti fő hivatásának. Idén már a harmadik kisiskolás csoporttal kezdi el a négyéves fejlesztőmunkát. *

A Német Önkormányzat (BNÖ) Hírei
Január 23-án este részt vettünk az Almamelléki
Faluházban
megrendezett
kerületi
Német
Önkormányzati Gyűlésen. A Szigetvár-Szentlőrinci
körzet 9 német önkormányzatával közösen
delegáltunk jelölteket a megye és országos német
önkormányzati választásokra, illetve a Baranya
Megyei Német Önkormányzat Szövetségének
elnökségébe. A megye németsége 27-én szombaton
találkozik a Koch Valéria gimnáziumban és kialakítja
a végleges választási listát.
*
Svábbált rendez a Szigetvári Német Kisebbségi
Önkormányzat. A mohácsi Szugfil József zenekara
játszik. Belépő 3.000 Ft, amely egy vacsorát és egy

éjféli étkezést tartalmaz! A rendezvény helye: Flórián
Rendezvény Terem (Gimi mellett) Időpont: 2007. 02.
03.Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
*
Két pályázatot nyújtottunk be a BNÖ keretében Az
egyik a kisebbségi iroda berendezésére irányul. A
másik pályázat elnyerése esetén a teleház
számítógépeinek fejlesztését tudja elősegíteni a Német
Önkormányzat. A pályát elkészítésben a teleház
munkatársai is aktívan közreműködtek.Több másik
pályázat is kiírásra kerül a közeljövőben, amelyeken
lehetőség szerint indulni fogunk.
*
A január 19-i testületi ülésen elfogadásra került a
BNÖ 2007. évi költségvetése, valamint a szervezeti és
működési szabályzata. Elkészült a BNÖ új pecsétje is.

