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Önnek is ingyen jár!

Bükkösdnek adott igazat a bíróság
3 éves jogi vitára tett pontot a második jogerős bírósági ítélet, amelyek Cserdinek a Bükkösdi Körjegyzőségből történő kiválása következtében indultak.
Budai Zsolt polgármester és dr. Tarai Klára jegyző
foglalják össze az önkormányzat és a hivatali apparátus számára nehéz időszakot. Jóllehet a vita kirobbanásáról tájékoztattuk a lakosságot, de most érdemes felidézni a talán már feledésbe merült eseményeket is.
2007. decemberében Cserdi írásban közölte, hogy
kiválik a körjegyzőségből. Ehhez természetesen joga
van, de ennek mikéntjét törvény írja elő, méghozzá oly
módon, hogy a kilépésről szóló döntés után a közös
költségvetési szerv megszüntetését közös testületi ülésen kell elhatározni.
Az nem kétséges, hogy az egyoldalú felmondás
nem tekinthető közös testületi döntésnek. Budai Zsolt
több ízben tárgyalt erről Cserdi polgármesterével, végül már ügyvéd bevonásával, hogy meggyőzze a törvényes eljárás szükségességéről. Arról is korrekt módon tájékoztatta Cserdi polgármesterét, hogy ha mégis
a jogellenes lépés mellett dönt, annak jogi, sőt, anyagi
következményei lesznek számára, mivel Bükkösd érvényesíteni fogja a törvényben biztosított jogait. A
polgármester magabiztosan ragaszkodott igazához, és
ahhoz is, hogy kizárt bármiféle következmény.
Dr. Tarai Klára azt a jogi álláspontot képviselte,
hogy a vonatkozó törvények alapján a Körjegyzőség
nem bomlott fel. Annyira nem, hogy a Körjegyzőséget
illető első negyedévi állami támogatást az Államkincstár át is utalta Bükkösd számlájára.
Nem ahhoz ragaszkodtunk, hogy egy együttműködésre nem hajlandó településsel legyünk összeláncolva, – mondja Budai Zsolt, – de ahhoz igen, hogy tartsák be a törvényeket.
Nem így gondolta a Közigazgatási Hivatal. Sok
mindent tett azért, hogy kikényszerítse, Cserdi azonnal és jogkövetkezmény nélkül megtehesse a törvénytelen lépést.
Összehívott egy közös testületi ülést, – ehhez joga
van, – de miután ez már 2008-ban, utólag történt, nyilván nem lehetett feloszlatásról dönteni, mert erről annak idején kellett volna határozatot hozni. Ezen az ülésen a Hivatal illetékesei arra akarták rávenni a bükkösdi képviselőket, visszadátumozva (!) adják hozzájárulásukat a Körjegyzőség megszüntetéséhez.
A bükkösdi képviselő-testület – egy képviselő kivételével, aki mindenáron el akarta érni, hogy hajtsák
végre a Közigazgatási Hivatal kívánságát, – teljes

egyetértésben összezárt, és ragaszkodott a jogkövető
magatartáshoz.
Miután a Közigazgatási Hivatal így nem érte el célját, példátlan nyomásgyakorlással próbálta Bükkösdöt
„jobb belátásra” kényszeríteni.
A Közigazgatási Hivatal illetékesei január elején
megjelentek, és követelték, hogy a Cserdire vonatkozó
összes ügyiratot kerüljön átadásra a helesfai hivatalnak. Erre azonban a jegyző ellenállása miatt nem került sor. Eközben a Helesfai Körjegyzőségben iratok
nékül kezdődött meg a cserdi ügyfelek ügyeinek intézése, és az a helyzet állt elő, hogy miközben az itteni
Körjegyzőségnek volt joga eljárni az ügyekben, – ezeket a határozatokat mégis Helesfán hozták meg, törvénytelenül.
Kommandósokként szálltak meg bennünket, –
mondja dr. Tarai Klára. – Volt, hogy 10 jogász jött a
Hivatalból, többen voltak, mint mi. A megszállás folyamatos volt, mindent ellenőriztek, mindenhol hibát
kerestek. Egyértelmű volt, hogy a cél nem más, mint a
megfélemlítésünk, és annak elérése, hogy hajtsuk végre az ő akaratukat.
Nem tudom, kinek és miért kötelezte el magát a
Közigazgatási Hivatal, – találgatni lehet, de nem érdemes, – de elképesztő és megdöbbentő volt, ma is az,
hogy az a szerv, amelyet azért hoztak létre, hogy a törvényesség fölött őrködjenek, – minden eszközzel,
megfélemlítéssel, politikai nyomásgyakorlással kikényszerítsen egy nyilvánvalóan törvénytelen döntést,
– mondja Budai Zsolt.
Én úgy gondolom, – folytatja a jegyző, – azokat bátoríthatta korábban, akiknek szándékuk volt a körjegyzőség felbomlása, meg sem fordult a fejükben, hogy
egy falusi jegyző kiáll a szakmai véleménye mellett,
sőt, a testület is mögé áll, aztán mikor ez bekövetkezett, futottak a saját véleményük igazolása után.
A bükkösdi hivatalban szinte folyamatosan a „Közig” jogászai szimatoltak. Kisebb hibákon kívül azonban semmibe sem tudtak belekötni. Mindenki tudta,
mire megy ki az egész, hiszen oly átlátszóak voltak
ezek az akciók: ugyan valamilyen konkrét ügyintézésbeli hibának mi köze van a Körjegyzőséget érintő jogi
vitához? Semmi. Azt is érzékelni lehetett, hogy a Hivatal az idő múlásával elbizonytalanodott, mert pl.
amikor 10 jogász – köztük két osztályvezető – megjelent azért, hogy irattári ellenőrzést tartson, erről már
jegyzőkönyvet sem vettek föl.
▶
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Miután a bükkösdi Képviselő-testület nem hozta
meg azokat a határozatokat, amelyeket a
Közigazgatási Hivatal szeretett volna, pert indítottak
Bükkösd ellen, azt kérve a bíróságtól, állapítsa meg,
hogy 2007 december 31–vel megszűnt a
Körjegyzőség.
A megyei bíróság jogerős döntésével Bükkösdnek
adott igazat, vagyis a Közigazgatási Hivatal elvesztette
azt a pert, amit saját maga indított.
A vitás helyzet megszüntetése érdekében a
bükkösdi testület határozatot hozott, a Bükkösdi
Körjegyzőség 2008. március 31-vel történő
megszüntetéséről.
A Bükkösdi Körjegyzőség Megszüntető Okiratát a
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába a
bükkösdi testület határozatában szereplő dátum
jogellenes megváltoztatásával hibásan jegyezte be.
Bükkösd megfellebbezte a határozatot, a fellebbezést
a Pénzügyminisztérium bírálta el, helybenhagyva az
Államkincstár döntését és álláspontját. Hja, a mundér
becsületének védelme – főleg egy kis faluval szemben
– bármit megér!
− E döntés ellen mi indítottunk pert – mondja Budai
Zsolt. – Érdekes volt, amikor a megyei bíróság
előtt az Államkincstár képviseletében három
budapesti és két pécsi jogász jelent meg, a mi
ügyvédünkkel szemben. Megfellebbezte a döntést,
de a másodfokú bíróság is Bükkösdnek adott
igazat.
− Ez nagyon komoly szakmai siker , – mondja dr.
Tarai Klára – nemcsak személyes eredmény,
hanem a falunak is fontos következményekkel jár.
Őszintén megmondom nagyon örültem, hiszen ez
– az erőviszonyok figyelembevételével – igazán
komoly eredmény. Hozzáteszem, mindezt a
képviselő-testület támogatása nélkül nem tudtam
volna elérni, bíztak bennem, elfogadták a jogi
érvelésemet, és velem együtt küzdöttek.
− Ez az ítélet megalapozza a kártérítési igényünket
is – folytatja Budai Zsolt, – hiszen ha jogilag 2008
március 31-ig fennállt a körjegyzőség, akkor
Cserdi köteles kifizetni az erre az időre járó
hozzájárulását, a szétválás miatt felmerült egyéb
költségeinkkel
együtt,
persze
az
azóta
felgyülemlett kamatokkal. Ez kb. 17 millió forint.
Természetesen bírósági úton fogjuk érvényesíteni
követelésünket, és miután ez az eljárás polgári
bíróság jogkörébe tartozik, nem a közigazgatás
szereplői döntenek benne, azok, akik eddig
ellenünk mozgatták a hatóság embereit, itt már
nem érhetik el, hogy törvénytelen döntés
szülessen.
− Azért jogilag nagyon érdekes helyzet van most! –
gondolkodik el a jegyző asszony. – Hiszen ha
Cserdi és Helesfa január 1-vel kötött szerződést a
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Körjegyzőség megalakítására, miközben Cserdi
akkor jogilag még Bükkösddel volt egy
körjegyzőségben, akkor ez a szerződés
érvénytelen, mert törvénysértő. Ha pedig
törvénysértés miatt érvénytelen akkor, kérdéses,
egyáltalán létezik-e jogilag az a helesfai
Körjegyzőség
ebben
a
mai
formában?
Feltehetőleg nem. Ha ezt az álláspontot egy
bírósági eljárás során fogadná el egy bíróság,
egészen messzemenő következményei lennének,
pl. egyetlen döntésük sem volna érvényes, vissza
kéne fizetniük minden állami támogatást stb.
− Nekem sok csalódással és tapasztalattal járt az
egész herce-hurca – mondja Budai Zsolt. –
Nincsenek illúzióim, mégis csalódás volt, hogy a
Közigazgatási Hivatal ilyen agresszívan és
egyoldalúan állt ki a törvénytelenség mellett. Az
azonban nagy tanulság: Ha kiállunk az igazunk
mellett, van jogorvoslat! Az is hivatalos igazolást
nyert, hogy Bükkösd jegyzője nem akármilyen
felkészültségű jogász.
Nekem az a tanulság az egészből – zárja le a
gondolatsort dr. Tarai Klára, – hogy érdemes – és csak
is úgy szabad - a jogszabályoknak megfelelő végezni
a munkánkat, hiszen a jogilag megalapozott döntések
még a központi szervek ellenében is megvédhetőek. ■
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Utcán kóborló kutyákról
Egyre több az utcán kóborló
kutya, és ezzel kapcsolatban mind
több lakossági panasz érkezik az
önkormányzathoz. Az emberek
joggal félnek, hiszen nem tudni,
melyik eb harapós, melyik nem,
falkába
tömörülve
azonban
nagyobb a támadó kedvük.
A szentlőrinci önkormányzat
szerződést kötött egy állatvédő
szervezettel, amely elszállítja az

utcán kóborló kutyákat. Fényképet
készítenek róla, és két héten belül
visszakaphatják a gazdák, de csak
akkor, ha a befogásáért járó 25.000
forintot kifizetik.
Budai
Zsolt
elmondja,
gondolkodnak
azon,
hogy
Bükkösdön is bevezetik ezt a
rendszert.
Nyomatékosan felszólítja az
önkormányzat
a

kutyatulajdonosokat, tartsák be az
állattartásra
vonatkozó
helyi
rendeletet, gondoskodjanak arról,
hogy a kutyák a porták határain
belül maradjanak.
Ha rövid időn belül nem tűnnek
el az ebek a község utcáiról, az
önkormányzat akkor is kénytelen
lesz a kutyák elszállításáról
gondoskodni, ha az kiadást jelent
számára! ■

Kistérségi hírek
Hamarosan indulhatnak az UMVP fejlesztések
Az nem kétséges, hogy jó eredményeket ért el a Szentlőrinci kistérség
az elmúlt évi UMVP pályázatokon. Egyaránt sikeres támogatási kérelmeket nyújtottak be az önkormányzatok,
civil szervezetek, gazdasági társaságok, vállalkozások.
Az Európai mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a mikrovállalkozások létrehozása és
fejlesztése jogcímre benyújtott támogatási kérelmek alapján a kistérség mikrovállalkozásai 72 880 000 forint
vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. A megítélt támogatásokhoz kötődő fejlesztéseknek
köszönhetően öntödei gépek, csomagolóanyag-gyártó és műanyaghulladék újrahasznosító berendezések stb.
beszerzésén kívül térségi Internet szolgáltatás kiépítése is várható.
A turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedésre is sokan adtak be kérelmet, sikerrel. Ebben a csoportban
112 358 000 forintot ítéltek meg támogatásként. A legnépszerűbbek változatlanul a magánszálláshelyek
kialakítására vonatkozó beruházások, ám a szálláshelyhez nem kötött turisztikai szolgáltatások (túravezetés,
lovagoltatás,horgászturisztikai fejlesztések, gasztronómia stb.) is igen kedveltek voltak.
Érthető, hogy a falumegújítás és fejlesztésre többségében az önkormányzatok adták be igényeiket. Itt a
legmagasabb az elnyert támogatási összeg, ami néhány forintos különbséggel közelíti a 125 milliót. A
fejlesztések során nemcsak a településkép szempontjából jellegzetes épületek újulhatnak meg, hanem több
településen például játszótér és közösségi park kialakítása és felújítása is szerepel a tervezett elképzelések
között.
A fentiekkel ellentétben a vártnál kevesebb igény jelentkezett a vidéki örökség megőrzése intézkedésre. A
kistérség önkormányzatai, civil szervezetei és egyházi szervei 34 603 000 forint vissza nem térítendő
támogatást nyertek el. Ebből a pénzből megújulhatnak a fontos műemléképületek, templomok és múzeumok és
persze fontos szerep jut még a kegyeleti parkoknak,közösségi tereknek, amelyek mind-mind hozzájárulhatnak
a településkép javításához.
A támogatási határozatok már megszülettek, hamarosan kezdődhetnek a fejlesztések.
Egy kis csúszás van azonban a LEADER program IV. tengelyes pályázatainál. A kérelmek mennyisége itt is
meghaladja a vártat, a beadott dokumentációk formai és tartalmi ellenőrzése már javában tart, értesítést a
közeljövőben kaphatnak az érintettek. Ebben a fejlesztési fejezetben viszonylag csekély összeg a felosztható
forrás nagysága, ezért csak kisebb, néhány milliós fejlesztések valósíthatók meg.
Kistérségi híreinkhez tartozik még, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
címbirtokosoknál az MHV előzetes ellenőrzése mindenütt megtörtént. Jelenleg a hiánypótlásokat teljesítik a
pályázó szervezetek. Azt követően történik meg a támogatási döntés. Bízunk abban, hogy a kistérségünkből
benyújtott 13 kérelem mindegyike sikeresen megy át a szűrőkön és településeink ismét gazdagodhatnak egy
közösségi célokat szolgáló intézménnyel. Akinek ezzel kapcsolatosan , vagy bármely más témakörben kérdése
van, és bővebb információkat szeretne kérni, hívja telefonon Völgyi Tamást a Szinergia Egyesület titkárát a
20-800-40-27-es mobil telefonon, illetve Müller István Helyi Vidékfejlesztési Irodavezetőt a 20-326-48-96-os
telefonszámon. Természetesen személyes találkozásra is sor kerülhet bárhol, előre egyeztetett időpontban. ■
APRÓHIRDETÉSEK
Eladó egy Elektromos rendszerű Braün vízmelegítő (kis bojler)! Ár: megegyezés szerint! Érdeklődni lehet: 06 20/ 334-7824
*
3 szobás, félkomfortos családi ház eladó, vagy kisebbre cserélném. Érdeklődni lehet: +36 20 5327 129
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Fórumon tájékoztatták a lakosságot a szennyvízberuházásról
Amint az már közismert,
településünk
fejlettségének
új
korszakába léphet a rövidesen
megvalósuló szennyvízcsatornának
köszönhetően.
Február
4-én
lakossági
fórum
keretében
tájékoztatta
a
beruházás
részleteiről, és a tudnivalókról a
lakosságot a polgármester és a
meghívott mérnökök. Nyilván az
ügy fontosságának köszönhetően
szép számmal jelentek meg az
érdeklődők a Kultúrházban.
Megnyitójában Budai Zsolt a
csatornázás előzményiről, korábbi
elképzelésekről és a végül elnyert
támogatás nagyságrendjéről beszélt.
Mondandójában
hagsúlyozta:
Nagyon régi vágya a falunknak a
csatornázás. Többféle megvalósítási
modellben gondolkodtak már a
település
vezetői
az
elmúlt
évtizedekben. A korábbi térséget
lefedő csatorna helyett jelenleg az
egyedi,
települési
méretű
hálózatokat támogatják, ezért a már
meglévő tervekkel szemben teljesen
újakat kellett készíteni. Ennek
költségét is – mintegy 12 millió
forintot – sikerült a Duna-Mecsek
Alapítványtól elnyerni. A pénzből
színvonalas tervek készültek, a
legjobb szakemberek bevonásával.
Ezekkel a tervekkel lehetett
pályázni a most megnyert Uniós
forrásra, amely több mint 520
millót jelent a falunak. A
polgármester kiemelte: A 90%-os
támogatási arány nagyon kedvező,
sok helyen ennél kedvezőtlenebb
feltételekkel kellett dolgozni.
A bevezető után a kivitelezés
koordinálására felkért szakember –
Márton István – beszélt a
részletekről.
Közérthető
és
mindenre kiterjedő előadásában
elmondta: Vegyes rendszer fog
megépülni. Ez azt jelenti, hogy ahol
csak lehet ott gravitációs elven
működik majd. Néhány szakaszon
viszont – a helyi adottságok miatt –
nyomás alapú, átemelő szívattyús
megoldást kell alkalmazni. Ez csak
kis számú háztartást érint és nekik
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sem jelent a bekötésnél többlet
költséget. Az üzemeltetés során a
szivattyú ugyan áramról működik
majd, de az olyan rövid ideig – napi
kb. 4 percig – működik, hogy
fogyasztása elenyésző. Rendeltetés
szerű használat esetén szinte soha
nem romlanak el, ha mégis,
természetesen
a
gyári
hiba
garanciás és az üzemeltető kicseréli
majd.
Nyilvánvalóan
felmosórongyot, és más hasonló
tárgyakat nem képes átemelni, erre
a használat során figyelmet kell
fordítani, illetve néha nem árt
vízzel
átmostni.
A
csonkot
mindenkinek a kerítésen belül 1
méterre viszik be, ahol mindenki
rákötheti majd a saját kifolyójára. A
bekötési pontokat a lakókkal
együttműködve, a legoptimálisabb
helyre
fogják
elkészíteni
a
szakemberek.
A tisztítóműról elmondonták,
hogy egy 6x10 méteres zárt épületet
kell elképzelni, amelyben a tisztítás
zajlik majd. Ennek helye a „cserdi
rét” végében a nádas környékén, a
patak mellett lesz. Semmiféle zajjal
vagy szaggal nem jár majd együtt
és a tisztított szennyvizet az
élővízbe lehet engedni. A maradék
iszapot
pedig
elszállítják
komposztálásra. A kivitelezés akár
a nyáron elkezdődhet, és kb. 1 év
alatt befejeződik.
A teljes rendszert majd egy
megbízott cég üzemelteti, amely
lehet akár a vízszolgáltató, akár
más önkormányzati non-profit
vállalat is. A csatornadíjat –
melynek összege egyenlőre még
nem
ismert
–
a
bejövő
vízmennyiség után kell fizetni. A
locsoláshoz vizet a külön mérővel
ellátott csapról kell majd fogni,
amely után nem kell fizetni a
csatornadíjat. Saját hidrofor esetén
az arra felszerelt, leplombált óra
lesz a mérés alapja.
A műszaki és üzeleltetési
kérdések
mellett
résztvevőket
természetesen
tájékoztatták
a
fizetendő rákötési díjról és az

adminisztratív teendőkről. Budai
Zsolt elmondta, hogy az előzetes
számításokhoz képest is sikerült
egy
nagyon
kedvező
árat
biztosítani. Az idén egyösszegű
történő befizetés 120 ezer forint
lesz háztartásonként, de ha valaki
100 hónap alatt fizet, neki sem
kerül majd többe 150 ezer forintnál.
A fizetési konstrukciók olyanok,
hogy a legszegényebben számára is
megfizethető legyen (1500 Ft/hó).
Aki előtakarékoskodott, az pedig
akár abból könnyen kifizetheti az
egyösszegű hozzájárulást is. A
fizetési módokról részletesen lásd
következő cikkünkben!
Aki most nem csatlakozik a
rendszerhez, később ezen a kedvező
áron már nem léphet be.
Elképzelhető, hogy aki évek múlva
gondolja meg magát, az ennek a
többszörösét
lesz
kénytelen
kifizetni! Addig pedig – akinek
nem lesz csatornája – annak
havonta számlával igazolnia kell
majd a bejövő vizének elszállítását.
Nem érdemes tehát kimaradni!
Most kell belépni a Viziközmű
Társulatba! Ehhez segítséget ad az
Önkormányzat
azzal,
hogy
szervezőket küld minden házhoz a
belépési nyiltkozatokkal.
A csatornával nem csak sokkal
komfortosabb lesz a falu, de a
házak értéke is növekszik majd!
Nem volt még ilyen mértékű
fejlesztés a településen. Az
Önkormányzat kéri a lakosság
együttműködését!
A fórumon elhangzottak olyan
részeltesek voltak, hogy mindössze
4-5 kérdést vetettek fel a lakók,
amelyre sikerült azonnak választ is
adni. Az esemény végén a
résztvevők tapssal nyivánították ki
tetszésüket és gratulációjukat az
Önkormányzatnak.
Aki nem tudott eljönni, a cikkből
talán választ kaphatott kérdéseire.
Amennyiben pedig további kérdései
lennének, forduljon bizalommal a
csatorna szervezőkhöz, vagy az
Önkormányzathoz! ■
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Felhívás a bükkösdi ingatlantulajdonosokhoz
Bükkösd Községi Önkormányzat „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése – DDOP-2009-5.1.4/A”
megnevezésű pályázati kiíráson DDOP-5.1.4./A-09-2009-0018-es pályázati kódszámú pályázatával támogatást
nyert szennyvízcsatorna és tisztítómű építésére.
A támogatás összege: 468.257.850,-Ft
A teljes beruházás összege: 520.286.500,-Ft
A támogatás mértéke a teljes bekerülési költség: 90,00%-a
A beruházás megvalósítása érdekében Önnek, mint ingatlantulajdonosnak vagy használónak is támogatnia kell
ezt a projektet, mert az Ön támogatása nélkül nem valósulhat meg a beruházás. A beruházás során az Ön telkére
a szennyvízvezeték csonk kerül kiépítésre. Ha a lakosság, illetve az önkormányzat ezt a lehetőséget nem
használja ki, úgy az elkövetkezendő tíz évben nem lesz lehetősége támogatást szerezni. Környezetvédelemmel
kapcsolatos jogszabályok alapján az Ön által felhasznált ivóvíz után jövőben talajterhelési díjat kell majd
fizetni, amennyiben nem tud elszámolni a felhasznált vízből keletkező szennyvízmennyiséggel.
Mit kell Önnek tennie:
A beruházáshoz szükséges lakossági hozzájárulást viziközmű társulati formában célszerű megoldani, hiszen a
lakosság által megalakított társulat államilag kamattámogatott hitellel előlegezi meg az Ön hozzájárulását, ha
aláírja a társulatba történő belépési szándéknyilatkozatot.
Hogyan fizetheti meg Ön a hozzájárulást:




Készpénzben befizet a társulatnak 120.000 Forintot.
Részletekben fizeti meg 100 hónapon keresztül, havi 1.500 Forintot fizet be a társulathoz, ami
összesen: 150.000 Forintot jelent.
Részletekben fizeti meg 3 egymást követő évben, évi 45000 Forintot fizet be a társulathoz, ami
összesen: 135.000 Forintot jelent.

A község életében ez a beruházás az eddigi legnagyobb, melyet az Ön segítsége nélkül nem tudunk
megvalósítani. A beruházással növekszik a falu komfortossága. Az Ön ingatlanának értéke is megnő, jóval
nagyobb mértékben, mint a megfizetendő hozzájárulás. A beruházás megvalósulása után a szennyvíz tisztítva
kerül a természetbe és nem a saját szennyvizünk szaporodik alattunk a talajban, és nem szennyezzük tovább a
környezetünket.
Végezetül ne feledjük el egy kínai bölcs mondását: „A Földet és környezetünket az unokáinktól kaptuk
kölcsön.” ■
Tisztelettel: Budai Zsolt, s.k., polgármester

Jelentős fejlesztés a SZONEK intézményeiben
Dr. Győrvári Márk, a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás elnöke 2010. február 4-én írta alá a „Szentlőrinci Kistérség
Oktatási-Nevelési Központ kialakítása” című projekt támogatási
szerződését a VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Regionális
Kirendeltségén.
Ezzel több, mint kétévnyi munkának érett be a gyümölcse. Még 2008. februárjában a kistérség 17
települése körzeti intézményi társulások konzorciumaként nyújtotta be a közel egy milliárd forintos támogatási
kérelmét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-dunántúli Operatív Programján belül kiírt „Integrált kis- és
mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú felhívásra. A pályázat komplexitását mutatja,
hogy a konkrét fejlesztési elképzeléseken túlmenően ki kellett dolgozni az egész kistérségre vonatkozó
Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Tervet, ami középtávon meghatározza az időbeli ütemezését az egyes
iskolákban és óvodákban elvégzendő tartalmi és tárgyi fejlesztéseknek. A pályázat benyújtását követően – a
kistérségi közoktatás életében jelentős lépésként – megtörtént az intézményi társulások integrációja. A
fenntartói szerepeket a Kistérségi Társulás vette át abból a célból, hogy a közös fenntartással járó plusz
normatívák, valamint a racionális szervezésből adódó költségcsökkentések segítségével szakmailag és
gazdaságilag is fenntarthatók maradjanak a Kistérség iskolái és óvodái.
A benyújtott kérelmek értékelését követően az első forduló utáni elvi támogatási döntést 2008.
szeptemberében kapta meg a projekt. Ez után indulhatott meg a részletes projektfejlesztés.
▶
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A következő 12 hónap az engedélyezési tervek elkészítésével, az engedélyezési eljárás lefuttatásával és a
második körös projektdokumentáció elkészítésével telt. Ennek központi eleme volt a közoktatási
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv elkészítése, valamint a TÁMOP 3.1.4-es pedagógiai
szakmai tartalmi fejlesztést célzó pályázat benyújtása. A projektfejlesztési szakaszban a Kistérségi Társulás,
mint az új intézmény fenntartója lett a konzorcium vezetője, és az érintett települések továbbra is konzorciumi
tagok maradtak.
A projektfejlesztési szakasz 2009. 12. 01-jén zárult le, amikor az Irányító Hatóság bíráló bizottságának
döntése támogatásra érdemesnek nyilvánította a részletesen kidolgozott projektet. Ezt követően a Társulás még
2009-ben elindította az építési beruházás közbeszerzési eljárását, hogy a támogatási szerződés megkötését
követően 2010. első felében megkezdődhessenek a kivitelezői munkálatok.
A fejlesztések Szentlőrinc városában leglátványosabban az Ifjúság úti iskolaépületet érintik, ahol a 12
tantermes bővítés történik és jelentősen emelkedik konyha és étkező kapacitása is. A beruházási összegeket
tekintve kisebbek, ám szintén az egyes tagintézmények életében elengedhetetlen felújítások történnek a
Kodolányi utcai iskolában, és város két óvodájában is.
A beruházások során Bicsérden és Bükkösdön jelentős energetikai korszerűsítés (homlokzati nyílászárók,
szigetelés, stb.) történik, valamint a belső terek is részlegesen megújulnak. A két település óvodái egy-egy
multifunkciós szobával gazdagodnak, amik tornaórai foglalkozásokra adnak lehetőséget. Királyegyházán egy
modern szárnnyal bővül az iskola épülete, míg Szabadszentkirályon egy teljesen új óvoda épül, ami átveszi a
jelenlegi óvodaépület feladatait. Minden építési helyszínen megtörténik az épületek akadálymentes
megközelítését segítő fejlesztés is.
A 10 iskola és óvoda felújítása és bővítése várhatóan összesen két tanév alatt készül el, de egyes
tagintézmények esetében már a 2010/2011-es tanév is megújult környezetben indulhat.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kistérségi oktatás integrációs átszervezése már eddig
is jelentős eredményeket hozott. Az egyes településeken zajló pedagógiai munka összehangolásával, az
egymástól történő tanulással és a közös tartalmi fejlesztésekkel a kistérségben folyamatosan emelkedik a
kompetencia alapú oktatás jelentősége. Eközben az intézmények fenntartói finanszírozási igénye – az állami
normatíva többletnek köszönhetően – csökkent.
A felújítások, bővítések és új építések következtében a helyi iskolák és óvodák vonzereje tovább fog
emelkedni, egyre kisebb mértékű lesz a beiskolázási körzetből eljárók aránya, így hosszú távon is meg lehet
majd tölteni a kistérségi iskolákat és óvodákat tartalommal és élettel.
A projekt összértéke 1 048 22 459 Ft.
Támogatás mértéke: 995 811 336 Ft
Támogatási intenzitás: 95%
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg. ■

Adóbevallás a legegyszerűbben, leggyorsabban és ingyen!
Az idén is lehetőség van arra,
hogy
egy
nyilatkozattal
megbízzák az Adóhatóságot,
hogy a rendelkezésére álló adatai
alapján készítse el a személyre szóló szja-bevallás
ajánlatot. A megbízásról szóló nyilatkozatot február
15-ig aláírva, kitöltve kell visszaküldeni az APEH-hez.
Az adóhatóság a személyre szóló bevallási ajánlatot
2010. április 30-áig juttatja el az adózókhoz, akiknek
ezután már csak annyi a feladatuk, hogy az adatok
egyezőségét átnézve aláírják, és visszaküldjék az
adóhatóságnak. Az adózó a bevallási ajánlatban közölt
adatokat javíthatja, ha az adatokban eltérést észlel,
vagy kiegészítheti, ha például ingatlanértékesítésből is
volt jövedelme.
A visszaküldési határidő 2010. május 20. Ezzel a
lehetőséggel az egyéni vállalkozók, őstermelők nem
élhetnek! Magánszemélyeknek viszon nagyon jó
lehetőség!
6

A bevallás elkészítésének ez a legegyszerűbb,
legbiztosabb, leggyorsabb és legolcsóbb módja.
Javasoljuk, hogy jöjjenek be a Közösségi Házba
(teleházba) és mi számítógéppel ingyen, 40 forint
nyomtatási költségért azonnal elkészítjük a szükséges
iratokat. Ehhez csak az adószámukra van szükség, más
iratot nem kell csatolni!
Amennyiben ezt a módszert Ön nem tudja, vagy
nem kívánja igénybe venni, természetesen idén is
segítünk számítógépes programmal a hagyományos
bevallásának elkészítésében. Idén is várjuk Önöket a
Közösségi Házban az adóbevallással kapcsolatban! ■

Felhívás!
Bükkösd Község Önkormányzata előzetes felméréshez
várja azok jelentkezését, akik élelmezésvezetői
gyakorlattal rendelkeznek. Jelentkezni munkaidőben a
Polgármesteri Hivatalban lehet!
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JANUÁRI HÍREK AZ
ISKOLÁBÓL
Összeállította: Heffner Anna

„ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG”
Vidám hangulatú nemzetiségi táncházzal zárult január 8-án az iskola
német nemzetiségi projektje.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Ígéretünkhöz híven néhány szép képet közlünk a projekt
karácsonyi programjáról: az iskolások karácsonyi ünnepségéről.

A Magyar Kultúra Napját az alsósok versmondó és
illusztráló versennyel ünnepelték. A felsősök Kazinczyversenyt rendeztek. A legkiemelkedőbb teljesítményeket
nyújtották: Bogdán Natália (1. o.), Pataki Dorina (2. o.),
Bogdán Veronika (3. o.), Kiticsics Zalán (4. o.), Györe
Zoltán (8. o.)
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BÁBSZÍNHÁZLÁTOGATÁS

FÉLÉVZÁRÁS
Január 22-én kapták meg félévi bizonyítványukat az
iskola diákjai. Az egyes osztályok tanulmányi
eredményei a következőképpen alakultak.
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FARSANG AZ ALSÓ TAGOZATON
Január 25-én az alsó tagozat harminckét kisdiákja
Pécsre utazott, hogy megtekintsék az idei évad második
bábszínházi előadását. A Bóbita Bábszínházban A
sárkánykirály palotája című mesejátékot tekintették
meg a gyerekek.

BOLYAI TÉMAHÉT
Január 25-29 között került sor az
iskola második helyi fejlesztésű
témahetének kivitelezésére a felső
tagozaton.

A gyerekek megismerhették a híres magyar matematikus
életét, munkásságát. Változatos feladatokat oldhattak
meg egyéni és csoportmunkák, vetélkedők során.

„Semmiből egy új,
más világot teremtettem…”
(Bolyai János)
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Január 28-án vidám hangulatú farsangi mulatságot és
jelmezes felvonulást tartottak az alsó tagozat diákjai és
tanítóik. A jelmezverseny győztesei Törgyéki Adrienn (1.
o.), Szegő Nikolett (2. o.), Hoffer Dániel (3. o.) és Bibity
Dániel (4. o.). A tombolatortát Kiticsics Zalán nyerte
meg.
Osztálytársaival
azon
nyomban
jóízűen
elfogyasztották a nyereményt.
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Hírek az Óvodából
„Ha nagy leszek, állatiskolát nyitok.
Megtanítom őket mindenre:
írni, olvasni, számolni.
És arra, hogy ne egyék meg egymást.
Még ha megnőnek, akkor se.”
Ágai Ágnes
Óvodánkban 2010. február 8.-28 közt szeretnénk megrendezni a már hagyománnyá vált
elnevezésű, az egész februári hónapot felölelő programsorozatot, mely az ún.
26-án, pénteken.

Mackóvilág

Mackónappal zárul 2010. február

A projekt célja:
• A természetvédelemmel és a környezetvédelemmel, ezen belül az állatok védelmével kapcsolatos magatartás
alakítása, fejlesztése.
• Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.
• Egészséges életmód szokásainak alakítása, fejlesztése.
FELHÍVÁS

Óvodánk rajzpályázatot hirdet
„Medvék a vadonban”
címmel,
melyre szeretettel várjuk szüleitek segítségével, vagy önállóan
elkészített alkotásaitokat!
Bármilyen technikát alkalmazhattok, továbbá az alkotások méretét is
szabadon választhatjátok meg!

A projekt keretében, az
előző
évhez
hasonló
módon mackókiállítást és
ehhez kapcsolódóan egy
gyermekrajz-pályázatot
hirdetünk mind az óvodás,
mind pedig az iskolás, 1.-4.
évfolyam
gyermekei

„Medvék a
vadonban” címmel.
számára

A gyermekek és a családok
gyűjtőmunkája
eredményeképpen
2009ben összesen 311 medvét,
mackót, macit és hozzájuk
szorosan kapcsolódó egyéb
tárgyakat állíthattunk ki
óvodánkban. 2008-ban 218
db-os gyűjtemény díszítette
óvodánk tereit.
A
színes
programok
megvalósításában
elsősorban
Rátok,
gyerekekre
számítunk!
Várjuk
mackóitokat,

Beérkezési határidő:
2010. február 20.
Az elkészült alkotásokat óvodánkban állítjuk ki.
Az eredményhirdetés és a programot záró nap időpontja:
2010. február 26. péntek
Érdeklődni lehet:
SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye
7682-Bükkösd, Ságvári E. u.3.
Tel.:73/378-712
medvéiteket, mint egy kis kiállítás elengedhetetlen résztvevőit újra az óvodába! ■

Vízdíjbefizetés
A szigetvíz Kft. értesíti a fogyasztókat, hogy vízdíj
vbefizetésre az alábbi időpontokban lesz lehetőség:
Február 15. Megyefa (Söröző) – 800-1000 óra között
Február 15. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között
Február 25. Megyefa (Söröző) – 800-1000 óra között
Február 25. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között
Március 05. Megyefa (Söröző) – 800-1000 óra között
Március 05. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között

A Bükkösd Holnapjáért Egyesület 2010.02.13-án
szombaton 20:00 órai kezdettel hagyományos

FARSANGI BÁLT tart.
Zene: EFFECT
Jegyek a helyszínen vásárolhatók 1000.- forintért.
Asztalfoglalás: 06-30-914-6567
Jelmezbe öltözött vendégeink ajándékot kapnak.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Tudnivalók az országgyűlési képviselő-választásról
Tisztelt Választópolgár!
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve –
szavazatunkkal döntsünk arról, hogy kik képviseljenek bennünket az
Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az
országgyűlési képviselő-választás első, április 25-én pedig a második
fordulójára. Ön a napokban kézhezkapja a választói névjegyzékbe történő
felvételről szóló Értesítőt, valamint az ajánlószelvényt. Amennyiben
adatai tévesek, vagy nem kapta meg ezeket a dokumentumokat február
végéig, akkor jelezze a Polgármesteri Hivatalban!
Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a szavazásról. Kérjük, hogy a gördülékeny,
probléma mentes voksolás érdekében olvassa el ezeket!
1. Mire való az ajánlószelvény?
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen legalább 750 választópolgár érvényes ajánlásával
kell rendelkeznie. Ön is leadhatja ehhez ajánlását az ajánlószelvény segítségével. Ajánlani nem kötelező, de ha
élni kíván ezzel a jogával, úgy teheti meg, hogy az Önnek megküldött ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg
aláírja és átadja a támogatni kívánt jelöltnek vagy megbízottjának. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy több jelöltet is ajánlott annak minden ajánlása érvénytelen! Az
ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 19-ig történhet. Az ajánlás nem vonható vissza.
2. A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet a szavazás napján reggel 6 órától este 7 óráig.
A szavazatszámláló bizottság először ellenőrzi az Ön személyazonosságát és lakcímét, valamint azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok
alkalmasak:
 lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi típusú) vagy
 személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően
kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a
lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot.
A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a
névjegyzéket.
A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni
csak egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x
vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az
urnába kell dobnia.
3. Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (igazolással szavazás)
Ha a szavazás napján – akár az első, akár a második fordulóban – Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2010. április 9. 16:00-ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a
meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. április 6-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást
egy nyomtatványon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt
követően szeretne igazolást kérni, az előzőleg megkapott igazolást vissza kell adnia, és a két igazolást egy új
nyomtatványon fogja megkapni.
Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
szeretne szavazni, 2010. április 8-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy vegye
vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia!
▶
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Az igazolással a szavazás napját megelőzően az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási
irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyiségben a
szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
Az igazoláson szerepel, hogy Ön melyik településen élhet választójogával, valamint annak a
szavazóhelyiségnek a címe, ahol leadhatja szavazatát (az igazolással szavazásra kijelölt szavazóhelyiségek
címét itt is megtalálja). Az igazolást feltétlenül vigye magával, mert csak annak átadásával engedi szavazni a
szavazatszámláló bizottság. (Ha mindkét fordulóra igazolást kapott, amikor először jelenik meg az igazoláson
feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt
szavazókörben, az igazolását nem vonják be, hanem lebélyegezve visszaadják Önnek annak érdekében, hogy a
másik fordulóban is szavazhasson.)
FIGYELEM! Ha igazolást kap (akár az első, akár a második, akár mindkét fordulóra), a második fordulóban
csak akkor szavazhat, ha az első forduló – abban a választókerületben ahol szavazott vagy szavazhatott volna –
nem volt eredményes. Tehát:
A. Ha csak az első fordulóra kapott igazolást:
1.
az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat,
2.
a második fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten)
szavazhat, kivéve, ha
a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló,
b) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló.
B. Ha csak a második fordulóra kapott igazolást:
1. az első fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat
2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat, kivéve, ha
a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló,
b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló.
C. Ha mindkét fordulóra kapott igazolást:
1.
az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat,
2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat, kivéve, ha
a) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló,
b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló.
4. A szavazás módja, akkor, ha a két forduló között elköltözik
Az első és második forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem
a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra
szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt
szavazóhelyiséget.
5. Szavazás mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a
szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a
szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló
bizottságtól írásban kérhet.
5. Mire kell odafigyelni?




A szavazáskor a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát, ezért
mindenképen legyen Önnél a 2. pontban részletezett iratok valamelyike!
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal, két egymást
metsző vonallal lehet (+ vagy x).
Ha elrontja a lapot, és ezt még az urnába dobás előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot 1 alkalommal kicseréli.
■
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A 2010-es év fejlesztéseiről és az induló
beruházásokról
kérdeztük
a
Nyugat-mecseki
Társadalmi
Információs
és
Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás polgármestereit.
Bakonya
A 2010. évi költségvetés ismeretében dönt majd a
képviselőtestület, hogy melyek lesznek azok a
fejlesztések, amit ez évben szeretne megvalósítani a
község – számolt be Varga István, Bakonya
polgármestere. Megemlítette, hogy a megfelelő
hatóságokhoz benyújtottak egy kérelmet, amely azt
tartalmazza, hogy milyen feltételek mellett tudna
Bakonya község, szilárd burkolatú úttal rácsatlakozni
a 6-os számú főközlekedési útra.
Boda
A 2010-es év legnagyobb fejlesztése a
Sportcentrum befejezése, és a hozzá tartozó parkoló
megépítése – említette Kovács Győző, Boda
polgármestere. Ezenkívül még a temető kerítésének
cseréjét, a horgásztó rehabilitációját (a partszakasz
megerősítése, esőbeállók építése), valamint a
virágszobor park építésének folytatását tervezik. Az
időjárás függvényében, a Sportcentrum befejezéséhez
kezdenek hozzá először a 2010-es évben.
Cserdi
Régi álma válik valóra Bogdán Lászlónak, Cserdi
polgármesterének, ugyanis az idei év tervei között a
téglamúzeum megépítése szerepel az első helyen. A
tervek között még a szőlőhegyi vízhálózat építése,
valamint egy mentálhigiénés központ létrehozása is
szerepel. 2010-ben, első beruházásként a templomot
övező kerítés befejezésére kerül sor, amit az időjárás a
tavalyi évben már nem tett lehetővé.
A Reader’s Digest magazin 2009- ben második
alkalommal adta át az „Év hőse” díjat. Három
kategóriában hirdettek győztest: oktatás, egészség és
közösség. A 2009-es győztes, közösség kategóriában
Bogdán László, Cserdi polgármestere lett.
Cserkút
Az idei év legfontosabb beruházásaként a
polgármesteri hivatal felújítását és teljes akadálymentesítését fogja elvégezni az önkormányzat –
mondta Jónás József, Cserkút község polgármestere.

A beruházás közel 35 millió forintba fog kerülni. Az
időjárástól függően, március elejére tervezik a
munkálatok kezdetét.
Helesfa
Gondos Gyula, a község polgármestere az idei év
legnagyobb beruházásának a helesfai üdülőcentrum és
horgásztó befejezési műveleteit tartja. A polgármester
úr elmondta, hogy a várható költség közel 480 millió
forint, és a teljes átadásra júliusban kerül sor.
Kora tavasszal a vasúthoz vezető járda építésének
befejezése a legfontosabb feladat, ami a tavalyi évről
maradt meg. Tervek között szerepel még a Cserdivel
közös vasútállomás peronjának kiépítése is. A 2009ben nyert LIEDER program keretében, a sportpálya
északi oldalán, egy EU-szabványnak megfelelő
játszótér kerül kialakításra 7 millió forint értékben.
Hetvehely
A 2010-es év legnagyobb fejlesztési terve a
szennyvíz projekt elfogadtatása lenne, és sikeres
elbírálás esetén ennek megvalósítása – tájékoztatott
Wágner Antal, a község polgármestere. Kora
tavasszal egy EU-szabványnak megfelelő, közel 5
millió forint értékű játszótér kerül megépítésre a
közösségi tájház mögötti területen.
Kővágószőlős
A község helytörténeti kiállításának helyet adó
épület külső és belső felújítása, valamint a tető
cseréjének megvalósítása az idei év egyik legnagyobb
beruházása a községben – említette Sándor Tibor
polgármester. Ezenkívül még a főtér átalakítása, és a
buszmegálló kiépítése is szerepel a 2010. évi tervek
között. A községben, a pályázatok elbírálásának
eredményei alapján indulhatnak meg az idei év
fejlesztései kora tavasszal.
Kővágótöttös
A Petőfi utca vízelvezetésének megterveztetése,
valamint egy új közösségi tér kialakítása szerepel az
idén megvalósítani kívánt tervek között – számolt be
erről Lévai Sándor, a község polgármestere.
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Területfejlesztési és Információs Társulás
támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
B ü k k ö s d i H í r l a p – Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány. Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről
Felelős Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Tel.:73/578-560
Főszerkesztő: Volcsányi Gábor. Szerkesztőség címe: Bükkösd, Kossuth u. 57. Tel.: 73/578-535
Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület. e-mail: bukkosd@telehaz.hu.
ISSN 1789-6495 (Nyomtatott) ; ISSN 1789-6509 (Online)

12

