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„A széles látókör mindenkinek jár!” – Frei Tamás

2014. november

Önkormányzati tájékoztató

A képviselő testület előírt feladata az alakuló ülésen, vagy azt követően a szervezeti és működési szabályzat
(SZMSZ) újbóli megalkotása vagy felülvizsgálata. Ennek eleget téve a testület néhány pontban módosította az
eddigi SZMSZ-t.
Változások:
- A testületi ülésre meghívottak köre kiegészítésre került a nem képviselő bizottsági tagokkal. (kültagok)
- Megállapításra került a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja.
Változás, hogy azon képviselő, aki igazolatlanul hiányzik, ne csak tiszteletdíja egy részét veszítse el, hanem
adott hónapban egyáltalán ne kapjon tisztelet díjat.
- Beépítésre került a helyi népszavazást kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma is, melyről
még egy 1996. évi helyi rendelet rendelkezett.
A szociális bizottság megszűnésével a helyi szociális rendeletet is módosítani kellett. A megszűnő bizottság hatáskörében lévő szociális faszedés a tervezet szerint a képviselő-testület hatáskörébe kerül. A szociális segély
a polgármester, míg a köz gyógy a jegyző hatáskörében marad.
Valószínű, hogy ehhez a szociális rendelethez hamarosan újra, teljes egészében hozzá kell nyúlni, ha elfogadják azt a törvényjavaslatot, amely az interneten már elérhető. A szociális ellátások rendszerét ismét meg
fogják változtatni. A képviselő-testület hatáskörében lévő önkormányzati segély helyett települési támogatás elnevezéssel egy olyan támogatást vezetnek be, mely többek között a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokra,
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személynek, ill. gyógyszerkiadásokhoz állapítható meg. A törvénytervezet szerint a települési támogatásról képviselő-testületnek 2015. február 28-ig
kell rendeletet alkotnia.
Előterjesztés készült az óvoda, óvodavezetői munkakörének betöltésére.
Pályázat lesz meghirdetve, egyrészt azért mert a jelenlegi megbízás 2015. július 31-ig szól, másrészt
végzettség hiányában a vezetői beosztás már két alkalommal, egy-egy évre megbízással lett ellátva.
A képviselő testület úgy határozott, hogy a pályázat elbírálásakor előnyt jelentsen helyben lakás. A pályázók
előzetes meghallgatását az Oktatási és Kulturális Bizottság fogja megtartani, aki kiegészül Petike Ferencné
nyugdíjas óvodapedagógussal, tekintettel szakmai tapasztalatára.
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodást módosítani kellett. Egyrészt a
nagybaracskai polgármesterváltás okán, másrészt pedig a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés
érdekében az eddig leszabályozott évi 4 ülés helyett 6 ülést kell tartani. A Társulási Tanács a 2014. november
25-i ülésén a megállapodás módosítását elfogadta, mely módosítást ezt követően valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia.
A jóváhagyás megtörtént.
Nagybaracska Községi Önkormányzatának minden évben belső ellenőrzést kell tartania. Gallóné Petike Éva
jegyző elmondta, hogy az ellenőrzések elmúlt évek során az önkormányzati feladatok széles körét átfogták,
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így többek között ellenőrzésre kerültek az önkormányzati szabályzatok, adóhatósági feladatok, konyha, óvoda,
közös önkormányzati hivatal megalakulása. Mivel az önkormányzatnál, 2014-ben jelentős volt a közfoglalkoztatottak száma, ezért javasolta a közfoglalkoztatás ellenőrzését. Az önkormányzat külső szolgáltatót bíz meg
a belső ellenőrzési feladatok elvégzésével, melynek díja 16.000 Ft/nap, finanszírozására az önkormányzatnak
kell előirányzatot biztosítania.

Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata

A Nagyváradi u. 3. szám és a Szabadságtér 14. szám alatti ingatlanok bérleti díjait a képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta. Előbbi 15 000Ft/ hó, utóbbit 10 000 Ft+ rezsiköltség. A lakásbérleti szerződés értelmében
a bérleti díjat a képviselő-testület minden évben felülvizsgálja. A képviselő testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján a bérlőkkel a bérleti szerződést kösse meg.
Kovács Tamás alpolgármester tájékoztatta a testületet a rá bízott közfoglalkoztatást érintő feladatról. 36 fő
nagybaracskai lakost hívtak be a programmal kapcsolatban, 1 fő kivételével valamennyien megjelentek. A 36
főből 25 főt tudnak felvenni közfoglalkoztatottként. A szennyvízberuházásban érdekelt Vitaqua Kft. jelezte az
önkormányzat felé, hogy 2 fő részére tudna kéthetes munkát biztosítani, napi bejelentéssel, valamint az OK Bau
szintén 2 embert foglalkoztatna hosszabb időre, 2015. január 15-től. Így a foglalkoztatottak száma 29 főre nőtt.
A fennmaradó 7 főt tartalékként kezelik arra az esetre, ha valaki valamilyen oknál fogva kiesik a programból.
Megjegyezte, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválogatásakor milyen szempontokat vettek figyelembe. Elsődlegesen azok kerületek be, akik több gyermeket nevelnek, valamint azok, akik egyedül élnek. Továbbá
szempontként szolgált, hogy családonként legalább 1 fő bekerüljön. Volt eset előzőleg, hogy egy családból
többen is helyet kaptak. Most arra törekedtek, hogy az egy fővel minél több család tudjon bevételhez jutni a
téli hónapokban. A behívások során figyelembe vették azt is, hogy ki milyen szociális támogatásban részesül.
Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző testületi ülésen felvetett hó eltakarítási program beépítésre került a közmunkások munkakörébe. Jelenleg 16 idős, beteg, egyedül élő jelezte az önkormányzat felé,
hogy igényt tart a segítésre. Ez a szám várhatóan emelkedni fog a havazások megérkeztével. Lankovics Imrével folyamatosan egyeztetnek a bővülő létszámról.

Konyhai kisegítőképzés

Bögi István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a konyhai kisegítő képzés december 17. napjával indul, és február utolsó péntekén tesznek vizsgát, mely Nagybaracskán lesz lebonyolítva. A nagybaracskai
konyháról Börzsönyi László és Faragó Tibor lesznek a gyakorlati oktatók, a Művelődési Ház ad helyet az elméleti oktatásra.

Startmunka program

Bögi István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a bajai munkaügyi kirendeltség igényfelmérést végzett, hogy 2015-ben ki milyen startmunka mintaprogramban kíván részt venni. Nagybaracska részéről 3 programot jelöltek meg, kertészeti foglalkoztatást 12 fővel, térkő gyártást 1 fő szakmunkással, 5 fő segédmunkással
és térkő gyártó gépsor vásárlásával, valamint aprítékgyártást 12 fővel és ágaprító gép vásárlással. A 30 fő után
lehetőség van 1 főadminisztrátor alkalmazására is. A kertészeti foglalkoztatást a plébánia kertjében tudnák
megvalósítani, a 0,6 ha területen lenne egy 8 x 20 méteres fóliasátor, és a többi területen pedig fűszerpaprikát
termesztenének. Tárgyalt egy kecskeméti céggel, aki adná az input anyagot, a készterméket pedig napi áron
felvásárolná, és levonná belőle az anyagköltségét. A térkő hasznos lenne a szennyvízberuházás utáni helyreállításban, a közterületek burkolásához. A program keretében lehet pályázni eszközökre és alapanyagra is. Az
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aprítékgyártással a biomassza fűtéshez tudnak fűtőanyagot előállítani, és amíg az önkormányzatnak nincs
ilyen típusú kazánja, addig a fűtőanyagot értékesíteni tudják. Már egyeztetett a ADUVIZIG képviselőjével,
hogy a csatornapart nagybaracskai szakaszának karbantartásába, tisztántartásába besegít az önkormányzat.

Községi honlap üzemeltetése

Célszerű, hogy a községi honlap üzemeltetését helyi lakos látná el, ezért Hambalkó Gábor eddigi üzemeltetővel a megbízási szerződés felmondásra került és december 1-től Csóka János Nagybaracska, Kun Béla u. 33.
szám alatti lakos kapott megbízást erre a feladatra.

Nagybaracska 102 és 103/1 hrsz-ú önkormányzati területen
kitermelt homokról

Bögi István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a jegyző asszonnyal információt kértek a Szolnoki Bányakapitányságtól, hogy a Nagybaracska 102 és 103/1 hrsz-ú önkormányzati területeken milyen engedélyek
alapján történt a homok kitermelése. A bányakapitányság már volt kint a helyszínen, felvételeket készített, a
vizsgálatot elkezdte.

A Klasszikusok élet- és személybiztosítási szerződés felülvizsgálata

A polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület
a 65/2014.(XI.5.) határozatával megbízta a Pénzügyi Bizottságot, hogy az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítási szerződést – annak megkötésétől kezdve az utolsó ismert jogügylettel bezárólag – vizsgálja felül és megállapításairól, javaslatairól írásos formában adjon számot a képviselő-testületnek. Felkérte Andócsi Adél Katalint, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a vizsgálat eredményét.
Andócsi Adél tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottság 2014. november 6-án a vizsgálatot elvégezte, melyről írásos feljegyzést készített. A feljegyzés tartalmazza a bizottság megállapításait, javaslatait, melyet
szó szerint ismertet. A vizsgálat több pontban tárt fel szabálytalanságot, ezért a bizottság megbízta a polgármestert, hogy járjon el az üggyel kapcsolatban.

Nagybaracska és Csátalja közös önkormányzata

Nagybaracska község képviselő testülete, gazdasági okokra hivatkozva szerette volna a közös önkormányzat
megszüntetését. A becsült adatok alapján, öt év alatt több millió forintot takaríthatna meg a település. A
megtakarított pénzt akár pályázatok önrészeként, vagy a középületek fejlesztésére szerette volna felhasználni
a testület. Csátalja község a szétválást nem támogatta, bár Bögi István polgármester biztosította a további
együttműködésről Kovács Antalt, Csátalja polgármesterét. A törvény a választások után 60 napot biztosít a
közös önkormányzat megszüntetésére, amit mind két képviselőtestületnek többségi szavazattal el kell fogadnia. Ha nem jön létre a közös elválási szándék, akkor öt év múlva lesz rá alkalom ismét. Ezen irányú törekvésünk nem sikerült, de a későbbiekben a gazdasági rész felülvizsgálatára sorra fog kerülni.

Közmeghallgatás

A Nagybaracska Önkormányzata közmeghallgatás tart, december 18-án Csütörtök délután fél öttől. Helye az
önkormányzat ülésterme.

Egyéb hírek

A Nagybaracskai Néptáncegyüttes a Kulturális Bizottság segítségével szeretné létrehozni Nagybaracska képes
és tárgyi archívumát. Kérjük a lakosságot, hogy aki régi fényképekkel vagy egyéb dokumentumokkal (levelek,
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képeslapok, szerződések, újságcikkek stb.) szeretné segíteni munkánkat, az keresse fel Viszmeg Henriettát a
Könyvtárban (Szabadság tér 23.)
Az összegyűjtött anyag rendszerezésre kerül és várhatóan 1-2 éven belül kiadvány formájában megjelenik. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a felvett képekről, dokumentumokról minél több információ álljon rendelkezésünkre. Például: hogy, körülbelül mikor készült a fénykép, kik szerepelnek a fotón, hol készült a kép, kinek
a házát ábrázolja, a falu melyik részén készült stb. A képek és dokumentumok azonnal szkennelésre kerülnek,
azokat nem kell otthagyni. Kérjük Önöket, hogy a hosszú téli estéken nézzék át a szekrények, fiókok alját, ne
feledjék el még a falon lévő fotókat sem! A képes archívum után a tavaszi időszakra tervezzük a régi tárgyak,
viseletek összegyűjtését, melynek módjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Nagybaracska Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Szeretne egy jó könyvet olvasni de nincs rá pénze, jöjjön bátran a községi könyvtárba és válogasson a több
ezer könyv és számos folyóirat közül. A Könyvtár állományában épp úgy megtalálható a kalandregény, romantikus regény, scifi, krimi mint számos szakirodalom. A gyerekek is számos szép mesekönyv közül válogathatnak. Lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk a legújabb sikerkönyveket megvásárolni. Ha látogatása során nem
talál igényeinek megfelelő könyvet, akkor igénybe veheti ingyenes könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásunkat,
mely során 12 hét alatt beszerezzük a kért dokumentumokat.
A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, internet használat.
Nyitva tartás: Hétfő: 12.00-17.00 / Kedd-Szerda: 09.00-17.00/ Csütörtök-Péntek: 13.00-17.00
Elérhetőségek: Tel.: 79/361- 012
e-mail: nagybaracskakonyvtar@gmail.com
Köszönet az adventi gyertyagyújtás kapcsán mindazoknak, akik részt vettek bármilyen formában az adventi műsorban, akár szereplő, akár érdeklődőként. Köszönet a koszorúért, a sok szép díszért.
Köszönet az óvodásoknak, dadusoknak, óvónőknek, iskolásoknak, tanároknak, a konyha dolgozóinak,
Gyenis Jani bácsinak és a nyugdíjas „menyecskéknek”. Köszönet a dalárdásoknak, a néptáncosoknak. Köszönet a rengeteg felajánlásért!
Legfőképpen köszönet az összefogásért, a jó szándékért és a békességért.
A karácsony és az új év közeledtével egy gondolat Wass Albert tollából.
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap
közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is
az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”

A képviselő-testület és az önkormányzat
dolgozói nevében
békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Kiadja: Nagybaracska község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Bögi István András és Kovács Tamás.
Szerkesztőség és kiadó címe: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10., Készült: 1000 példányban.
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