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VI. évfolyam

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
A húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium
központi főünnepe. A Biblia
szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik

napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől,
de megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig
győzelmet aratott a halál felett.

A valláson kívül a tavaszvárás,
a tavasz eljövetelének ünnepe
is, amelyet március vagy április
hónapban (a Hold állásának
megfelelően) tartanak. Húsvét
az azt megelőző időszak, Jé-

zus sivatagi böjtjének emlékére
tartott negyvennapos nagyböjt
lezárulását jelzi. A katolikus
kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó”
táplálkozási időszak után ezen
a napon szabad először húst
enni. Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz
vételének első napja.
Az ünnephez több népszokás,
hagyomány is tartozik, de a
legismertebb és legelterjedtebb a locsolás, melynek alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit.
Eredete a keresztelésre utal,
valamint arra a legendára,
amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi
asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni. A
népszokások szerint a férfiak
ilyenkor sorra járták a házakat és különböző énekek, versek kíséretében locsolták meg
a nekik ezért cserébe tojást
adó lányokat.

Kép forrása: desztinaciomarketing.hu

Locsoláskor arról szól a fáma,
Hogy minden leány örüljön máma.
Az örömöt én is csak növelni jöttem,
Mint megannyian előttem, s mögöttem.
Az életről szólnak e napok,
De életvizet sajna, sehol sem kapok.
Vettem hát kristályvizet, s hoztam azt magammal,
Gondolom ezt itt sem fogadják haraggal.
Ennek tehát illata nincsen,
De tiszta szívvel adom, ez minden.
Versem végéről nem feledhetem a kérdést, de ide az
bizony nem rímel,
Így hát külön teszem fel: Szabad-e locsolni?
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A KÖZMEGHALLGATÁSON ELHANGZOTT BESZÁMOLÓ
Az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtása
Az önkormányzatok működését
meghatározó törvények és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata alapján évente a költségvetés
elfogadása előtt közmeghallgatáson
számolunk be az előző évi munkáról,
az adott évre tervezett feladatokról.
Ezen a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson ismertetjük azokat
a legfontosabb döntéseket, amelyek
a településünk fejlődésének irányát
meghatározzák. A testületi döntések
akár egyhangúlag, akár a testület tagjainak többsége által – néhány ellenszavazattal - elfogadott határozatok,
rendeletek, megszületésük után már
a képviselő-testület egészének az álláspontját, véleményét tükrözik egy
adott témában. Ezek figyelembevételével készült a tájékoztatónk a tavalyi
évben elvégzett feladatokról és az idei
évi tervekről.
A 2015. év elején 119 millió forintos pénzmaradvánnyal indítottuk
az évet, évközben 923 millió forint
volt az önkormányzat bevétele. 723
millió forint kiadás után az év végi
záró pénzkészletünk 319 millió forint volt, tehát ez az idei évi nyitó
pénzkészlet is. Zárójelben meg kell
jegyezni, hogy a korábbi évekhez
képest jelentős összegű záró pénzkészletnek részben az az oka, hogy
az útfelújításra a tavalyi év végén
nem nyújtott be részszámlát a vállalkozó, noha 30%-ban már december
közepére elkészültek a munkákkal.
Tavaly finanszírozási hitelt nem kellett igénybe vennünk, és fennálló
hiteltartozásunk sincs.
A 2015. évi bevételek 80%-át a saját bevételek tették ki, 20% állami
támogatás.
A bevételeknek kb. 82% volt az iparűzési adó, fél % a gépjárműadó (a
befizetett gépjárműadó 60%-át az
állam elvonja, ez csak a befizetett
összeg 40%-a). Az állami támogatás,
a TB-finanszírozás és egyéb pénzeszköz-átadás mellett 19 millió forintot pályázaton nyertünk, ez az
összes bevétel 3%-a.
A kiadások megoszlása a következőképpen nézett ki:

A 723 millió forintból az intézményeink működtetésére, támogatására 378 millió forintot fordítottunk.
Szociális kiadásokra 16 millió forintot költöttünk. 37 millió forint volt
pénzeszköz-átadás.
Fejlesztésre, felújításra 108 milliót
költöttünk, teljes egészében saját
forrásból.
2015-ben is biztosítottuk az intézmények folyamatos működtetését.
A kötelező feladatok ellátásán túl
szociális juttatásokat, tanulmányi
ösztöndíjakat, beiskolázási segélyt,
tankönyvtámogatást, karácsonyi
ajándékcsomagot terveztünk be. A
tavalyi évben is biztosítottunk ingyenes védőoltásokat és a közüzemi
szolgáltatások ártámogatását.
Tavaly is támogattuk a közösségi
feladatokat, az egyesületeket, társadalmi szervezeteket, egyházakat,
alapítványokat. Ennek költsége kb. 37
millió forint volt. Az általános iskolások úszásoktatásához is segítséget
nyújtottunk, az intézményfenntartó
KLIK az oktatást vállalta, a szállítást
viszont nem, ezt az önkormányzat
biztosította szeptember végétől. Ennek költségkihatása kb. egy millió
forint. Az idei évben – legalábbis az
első félévben – már nemcsak a szállítást, hanem az úszásoktatást is az önkormányzatnak kell finanszíroznia.
A működési célú felhasználáson túl
a leginkább közérdekűnek számító
felhasználás a fejlesztési kiadások
alakulása. Ezek a kiadások kizárólagosan önkormányzati döntésen
alapulnak.
A tavalyi év első felében óvatosan
vágtunk bele a fejlesztési feladatokba, amíg bizonytalan volt az iparűzési adó befolyó összege. A legnagyobb
beruházást, az útfelújítást így csak
szeptemberben kezdtük meg.
Fejlesztési, felújítási feladatokra
összesen 108 millió forintot fordítottunk.
- Útfelújításra 190 millió forint keret állt rendelkezésre. Ebből a Fő
utca, István utca felújítását kezdtük meg. A decemberi testületi
ülésen Szabolcs László mérnök
úr részletes tájékoztatást adott az
útfelújítási munkákról, a tavalyi
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évben kifizetés nem történt, az 1.
részszámlát a napokban fizetjük
ki, ami 57 millió forint.
A temetőt megközelítő járda és
közvilágítás kiépítése 27 millió
forintba került.
Az Ady Endre utcában – kapcsolódva a főút felújításához,
valószínűsítve az iskola előtti
buszöböl építése miatti nagyobb
forgalomkorlátozást – parkolókat alakítottunk ki. Ez 17 millió
forintba került.
Az István u. 3. szám alatti önkormányzati épületben a korábban
még nem felújított lakások is sorra kerültek, és hogy ne legyen túl
nagy a kontraszt, a melléképületet
is felújíttattuk. Ezenkívül az orvosi
lakásban és környezetében is felmerültek felújítási igények, pótmunkák. Az összes szolgálati lakás
felújítása 30 millió forintba került.
A régi temetőben a ravatalozó
épületét felújítottuk, jó állapotban
lévő használt cseréppel javítottuk a
tetőt, illetve féltetőt építettünk elé,
az esetleges temetések alkalmával
esős időben be lehessen állni, és
ülőkéket helyeztünk ki. Az útfelújításoknál felszedett térkővel
térköveztük le a területet, közmunkásokkal. Így a betervezett 3 millió forint helyett 1 millió forintba
került a felújítás, helyi vállalkozót
bíztunk meg ezzel a feladattal.
Nem tervezett kiadás volt az
óvoda mozgássérült WC-jének
kialakítása, ez 3 millió forintba
került.
A vízfolyás felett megrongált,
szétvert hidat is fel kellett újítani, illetve másik, „vandálbiztos”
hidat építeni a helyére, néhány
elemet meg tudtunk menteni a
régi hídból. Ez 1,7 millió forintba
került.
A fogorvosi rendelőbe röntgenkészüléket vásároltunk, a fogorvosi
szolgáltatás minőségének javítása
érdekében, így tehát helyben elvégezhetők ezek a vizsgálatok, nem
kell a fehérvári rendelés idejéhez
igazodni. (700 e Ft)
Szerencsére a művelődési házban
egyre több, egyre színesebb és sok

látogatót vonzó rendezvény kerül
megrendezésre, így sörpadokat,
pavilonokat és kordonokat vásároltunk, néhány év alatt megtérül
az ára, nem kell a szomszéd településekről vagy még távolabbról
bérelni, kölcsön kérni.
- Az egyébként is igen értékes több
tízmillió forint eszmei értékű,
több száz fafajtát, facsemetét felvonultató arborétum bővítéséhez
a tavalyi évben 3 millió forintot
biztosított az önkormányzat.
S mi az, ami nem valósult meg, vagy
nem teljes mértékben?
Az útfelújítás projektjén belül van
egy kb. 100 méteres szakasz, az iskola
előtt, aminek a felújítására, buszöböl
építésére, árkok lefedésére, parkolók
kialakítására építési engedélyt kell
kérnie az önkormányzatnak. Mivel
ténylegesen csak a napokban realizálódik a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonszerzés, így
eddig nem tudtunk építési engedélyt
kérni. Ez most kerül sorra, és az építési engedélyeztetés átfutási idejét figyelembe véve a nyár elején remélhetőleg
megkezdődhet ez a munka. Ez azért
is szerencsés időpont, hiszen addigra
már véget ér a tanév, a ballagás is
lezajlik, és nem okoz gondot a forgalomkorlátozás és a felújítási munka.
A lakótelepen folyamatban van a
térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a közüzemi szolgáltatókkal az
egyeztetések, illetve engedélyeztetések megtörténtek, most már csak
az effektív, tényleges munka vár a
kivitelezőre.
A tavalyi évre betervezett feladatok
közül a szeptemberig bizonytalan
adóbevételek miatt nem álltunk neki
bizonyos beruházásoknak, inkább az
elkezdett beruházásokat kívántuk
teljes mértékben megvalósítani, az
időjárás függvényében.
A belterületi vízfolyások rendezésére, csapadékvíz-elvezetésre, az iskola
épületének energetikai korszerűsítésére, közvilágítás korszerűsítésére már a tavalyi évben vártuk a
pályázatok kiírását, sajnos ez nem
történt meg.
A tavalyi év második felében viszont
pályázatot írtak ki az adósságkonszo-
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lidációban nem érintett önkormányzatok részére. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az önkormányzati
tulajdonú és fenntartású intézmények
– óvoda, művelődési ház, polgármesteri hivatal, egészségügyi létesítmények – napelemes fejlesztésére. Erre
valamivel több, mint 19 millió forintot
kértünk, ezt meg is kapta Szabadegyháza, így a beruházás 100%-os pályázati pénzből valósul meg.
Nemcsak fejlesztéseket, felújításokat hajtott végre az önkormányzat,
persze nagyon fontos, hogy jó úton
közlekedjünk, az intézményeink
megfelelő színvonalon működjenek,
de ha valaki dolgozik, tanul, itt él a
településen, akkor ugyanolyan fontos
a rekreáció, a pihenés, a szórakozás, a
feltöltődés is. A művelődési ház által
szervezett – többségében ingyenes
- programok egyre több résztvevőt,
nézőt vonzanak, a legkisebbektől a
legidősebbekig igyekszünk minden
korosztálynak kedvére való programokat szervezni, hogy ünnepeinket,
rendezvényeinket minél több helyi
lakos látogassa, mindenki találjon
kedvére valót. Aki itt él a településen, láthatja, milyen programokkal
várta a lakosokat a kultúrház, és az
intézmény vezetésének elkötelezettségét, lelkesedését látva biztos
vagyok benne, hogy ez a kínálat még
bővülni fog, az anyagi lehetőségek
függvényében. A tavalyi, új rendezvények közül mindenképpen ki kell
emelni a nagyobb tömegeket megmozgató kihívás napja és mobilitási
hét programjait, valamint az idősebb
korosztály tiszteletére szervezett
idősek napját és a nagy tömegeket
vonzó, látványos szüreti felvonulást.
Hamarosan közzé tesszük a helyben
szokásos módon (hirdetményeken,
helyi lapban, szórólapokon) és az interneten is az idei, nagyobb tömegeket megmozgató programjainkat is.
Az egyesületek, társadalmi szerveződések sikeréhez az önkormányzat is
hozzájárulhatott – legalább a versenyekre eljutás biztosításával -, hiszen
országos és nemzetközi versenyeken
rendszeresen eredményesen szerepelnek pl. hastáncosaink, a hip-hoposok, akrobatikus rock and rollosok…
valamint végül, de nem utolsósorban
a Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör,
akik a tavalyi évben első ízben vettek
részt egy országos megmérettetésen,

az Országos Népek Zenéje, Népek
Tánca versenyen, ahonnan az országos döntőről arany fokozatú minősítéssel tértek haza. Ezen felbuzdulva
az idén a Nyugdíjas ki mit tudon is
elindulnak, hamarosan kezdődnek az
elődöntők. Sok sikert kívánunk nekik
és minden szabadegyházi színekben
fellépő csoportnak.
A megvalósított fejlesztéseknél folyamatosan biztosítottuk a pénzügyi
finanszírozhatóságot.
Az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének végrehajtását áttekintve
elmondhatjuk, hogy alapvető feladatainkat teljesítettük, a vállalt
fejlesztéseket megvalósítottuk, kötelezettségeinknek stabil pénzügyi
háttér mellett eleget tettünk. Az
intézmények folyamatos működését, a kötelező feladatok ellátását
biztosítottuk.
Az év végi 319 millió forintos záró
pénzkészletet is figyelembe véve elmondhatjuk: kedvező évet zárt az
önkormányzat, még ha figyelembe
vesszük azt is, hogy ennek az összegnek jelentős része már szerződéssel
lekötött összeg. Ezt tehát az idei évi
költségvetésünkbe is be kell tervezni.
Az önkormányzat 2016. évi
költségvetése és feladatai
Az önkormányzati költségvetés
előirányzatait az állami költségvetés önkormányzati fejezete határozza meg. Az önkormányzatok
gazdálkodását, annak formai és
tartalmi elemeit alapvetően az államháztartási törvény szabályozza.
A forrásszabályozásban feladatfinanszírozás működik. Az iparűzési
adóból számított adó-erőképesség
miatt önkormányzatunktól az állami
támogatás jelentős részét elvonják,
az így megmaradt állami támogatás
az óvodai nevelésre és óvodai étkeztetésre elegendő.
A 2016. évi költségvetési törvény a
korábban bevezetett változásokon
túl újabb módosítást nem tartalmaz,
elveiben azonos az előző évivel.
Az önkormányzat saját bevétele és
sajátos költségvetési szerkezeti ös�szetételének hatásaként kiegyensúlyozott, stabil költségvetéssel tudunk
tervezni. Itt meg kell jegyezni, hogy
az iparűzési adó bevallásának, befizetésének sajátosságai miatt az idei
évben jelentősen kevesebb adóbe-

vételre számíthatunk, mint a tavalyi
évben.
Továbbra is alkalmazzuk az eddigi
tervezési gyakorlatot: a bevételeket
óvatosan tervezzük (amennyi biztosan bejön), a kiadásoknál magasabb
összeggel számolunk (amennyinél
biztosan nem lesz több).
A település folyamatos működését
biztosító kötelező önkormányzati
feladatokat ellátó intézmények területén átszervezésre nem kerül sor.
A szociális ellátást és a gyermekjóléti szolgálatot továbbra is önkéntes
önkormányzati társulás formájában
látjuk el /négy önkormányzat társulása/ mindaddig, amíg az önálló
működtetés feltételeit nem tudjuk
megteremteni, és az állam a finanszírozással is a társulásos formában
való működtetést szorgalmazza.
Az orvosi ügyeleti ellátást önkéntes
társulás keretében a jelenlegi feltételekkel működtetjük, jelenleg még
kulcsi székhellyel. A testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati hozzájárulás mértékét
lakosonként havonta 47 Ft-ról 77
Ft-ra emeli, hogy ezzel órabér-emelést tudjanak végrehajtani a kulcsi
ügyeleti dolgozóknál.
Az iparűzési adó mértékét tavaly januártól a képviselő-testület 1,6%-ra
emelte, előtte több éven keresztül
1,4% volt az adókulcs. A maximális
egyébként 2% és általában azokon
a településeken, ahol bevezetésre
került az iparűzési adó, ott a maximális mértéket kivetették, hiszen
ebből tudnak működni, fejleszteni.
Ahol természetesen nem az ipar a
jellemző, hanem pl. az idegenforgalom, ott arra az adónemre helyezik a
hangsúlyt. A megemelt adókulccsal
számítva is, mint az az elmúlt hetekben a pénzügyi bizottság ülésén is
felmerült, bizonyos számítások szerint jóval kevesebb iparűzési adót
tervezhetünk be, mint amennyi a
tavalyi évben befolyt ilyen jogcímen.
Természetesen bízva abban, hogy a
tavalyi évhez hasonlóan – amikor a
negatív jóslatok, az előrejelzések nem
jöttek be, tehát több volt a befolyt adó
összege, mint amit vártunk - reméljük, idén is ez a forgatókönyv valósul
meg, de nem hagyhatjuk figyelmen
kívül azt a körülményt, hogy óvatosan kell terveznünk, annyit, amen�-
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nyi biztosan befolyik. Ugyanis nem
veszélyeztethetjük a működést, a
kötelező feladatok ellátását, és fejlesztéseket is csak akkor tudunk tervezni,
megkezdeni, ha azokat biztosan be
tudjuk fejezni, mert arra biztosan
elegendő forrás áll rendelkezésre.
A prognosztizált adatok alapján így
szükséges, hogy még egy jó gazdasági teljesítőképességű önkormányzat
is bizonyos ésszerűsítési, takarékossági lépéseket tegyen. Hiszen az,
hogy az önkormányzat a környékbeli
településekhez képest jó anyagi kondíciókkal rendelkezik, nem jelenti
azt, hogy ne nézzük azt, hogy mire
költjük a pénzünket.
Jelenleg az önkormányzat folyószámláján elegendő pénzösszeg áll
rendelkezésre ahhoz, hogy március
16-áig, az iparűzési adó beérkezéséig
biztonságosan tudjunk gazdálkodni. Ez az összeg 274 millió forint.
Ebből az összegből március elejéig
kell kiegyenlítenünk egy 57 millió
forintos számlát, tehát több mint
200 millió forintos egyenleggel kezdjük a márciust. Mivel a működtetés
havi költsége kb. 36 millió forint,
így látható, hogy az iparűzési adó
beérkezéséig egyáltalán nem lesz
probléma az önkormányzatnál.
A 2016. költségvetési évre 958 millió forint tényleges bevétel-kiadást
tervezünk, 40 millió forint működési tartalékkal, illetve pályázati
önerővel.
Költségvetési bevételeink alakulása: Előző évi pénzmaradványunk:
319 millió Ft, saját bevételként 378
millió forintot terveztünk be az
idei évre. Átvett pénzeszközök: 17
millió forint, állami támogatás: 54
millió forint, ez az óvodai nevelésre
elegendő. A saját bevételen belül az
iparűzési adó aránya: 95%.
Költségvetési kiadásaink összetétele
csak százalékosan: 52% működtetés,
39% fejlesztés, 7% támogatás, 2%
szociális juttatások, 4% tartalék, 20%
pedig a finanszírozási kiadás.
Az intézmények működtetésére,
kötelező önkormányzati feladatok
ellátására 390 millió forint előirányzatot terveztünk.
Egész évben várható közfoglalkoztatás, ami vegyes finanszírozású, a
költségeket az állam és az önkormányzat közösen fizeti.
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Többségében állami támogatásból
(kb. 80%). Jelenleg 29 közfoglalkoztatottal van szerződése az önkormányzatnak, ezek a szerződések más-más időpontban járnak le,
mindig annyi közfoglalkoztatottat
vehetünk föl, amennyire úgymond
engedélyt kapunk a járástól. És azért,
hogy minél több munkanélküli lehetőséget kapjon a munkára és a 30
napos munkaviszony igazolására,
lehetőleg újabb és újabb embereket
kell bevonnunk, hogy a segélyt ne
vonják meg tőlük amiatt, mert nem
tudják igazolni a 30 napot. Sajnos az
önkormányzatnak nem mindig van
tudomása arról, hogy kik a munkanélküliek, a regisztrált munkanélküliek és hogy kik nem tudják más
módon összeszedni a 30 napot, sokszor a járási hivatal munkatársainak
listájára hagyatkozunk, és a listából
válogathatunk a nevekből. Azt is el
kell mondani, hiába kapunk például
20 nevet, akikkel be kell tölteni 10
állást, sajnos ez sem mindig sikerül, mert vagy nem vállalják, vagy
az üzemorvos nem találja őket alkalmasnak a feladatra. Az érem másik
oldala, hogy ha valaki nem vállalja,
számíthat arra, hogy a munkaügyi
központ törli a nyilvántartásból és a
segélyt is megvonja. Az önkormányzat pedig a rendkívüli segély megállapításánál mérlegelheti, hogy lett
volna-e lehetősége dolgozni, és akkor
legalább a 22.800 Ft-nál magasabb
összegből tudna gazdálkodni. Azt is
meg kell említeni, hogy bármennyire
szeretnénk korábbi dolgozót vis�szavenni közfoglalkoztatásba, mert
vagy az intézményeknél meg voltak
elégedve a munkájával, vagy a nyugdíjhoz néhány hónapra van szüksége,
a járási hivatal nem a helyi hivatal,
nem az embert látja a nevek mögött,
hanem a statisztikát, hogy minél
több embert alkalmazzon, hogy a
foglalkoztatási mutatók javuljanak.
Az idei évben is biztosítjuk a szociális étkeztetést a rászorultaknak,
az iskolai és óvodai étkeztetésben
meglévő gyermekkedvezményeket.
A nyugdíjasok és a gyermekek karácsonyi ajándékcsomagját pedig
nyílt pályázat keretében kívánjuk
megversenyeztetni, természetesen a
helyi vállalkozások is pályázhatnak.
Figyelembe véve az önkormányzat
helyzetét, piaci alapon, a legkedve-
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zőbb ajánlatot fogadja el.
A rendkívüli szociális segélyeket
elsősorban természetbeni juttatás
formájában kívánjuk biztosítani:
gyógyszersegély a helyi gyógyszertáron keresztül, szociális tűzifa, napi
egyszeri meleg étel formájában. A
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány
85 adag ingyenes ebédet biztosít a
rászorulóknak. A jövőben – az önkormányzat költségvetési helyzetétől
függően – át lehet gondolni az ún.
„népkonyhai” szociális étkeztetés
átszervezését, hogy megfelelő minőségű ételt kapjanak a rászorulók.
Terveink szerint az idei évben is
ingyenes lesz az általános iskolai
tankönyv. Egyre kevesebb osztályt
fog érinteni, az alsós osztályoknál
már egyre kevésbé releváns ez a támogatási forma.
Beiskolázási támogatást adunk a
középfokú intézményekben tanulóknak és támogatjuk az Arany János Tehetséggondozó Programot. A
felsőfokú oktatási intézményekben
továbbtanulók támogatását a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében biztosítjuk.
A méhnyakrák elleni védőoltást korábban az önkormányzat ingyenesen
biztosította – jogszabályi változások
miatt egyébként is jogosultak rá a
fiatal lányok, épp az itt felszabaduló
források miatt merült fel, hogy más
betegségek ellen, így például bárányhimlő elleni védőoltást biztosítsunk
ingyen az azokat igénylőknek.
Felhalmozási kiadásokra összesen
297 millió forintot tervezünk.
A támogatások között szerepel a lakások külső hőszigetelésének, nyílászárócserének, lakásépítésének támogatása 5 millió forint összegben.
Közös intézmények működési támogatására /szociális társulás, központi
orvosi ügyelet / 14 millió forintot
tervezünk.
Társadalmi szervezetek, lakossági
közüzemi ártámogatásra, egyházak
működése és ingatlan fenntartására
23 millió forintot tervezünk, fenntartva az összes eddig meglévő támogatási formát.
Az első félévben beterveztük az iskolás gyerekek úszásoktatását és a
szállítási költséget (az úszásoktatást
az előző félévben még állta a KLIK,

most már azt sem). Meglátjuk, hogy
alakul a költségvetésünk a második
félévben, és mi lesz a KLIK-kel, de
ezt a két millió forintot megpróbáljuk akkor is kiszorítani a költségvetésből, hiszen egyrészt a tantervben
is szerepel, másrészt ne érje a gyerekeket hátrány amiatt, mert a KLIK
nem hajlandó finanszírozni.
Szociális juttatásokat rendeletünk
szabályozza. A szociális támogatások forrása az ország 3200
önkormányzata közül mindössze
261 önkormányzat esetében saját
forrás, tehát ezeknek az önkormányzatoknak, így Szabadegyházának is,
a saját bevételeiből, elsősorban az
iparűzési adóból kell, hogy ezeket
a támogatásokat biztosítsa. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
az összes iparűzési adót szociális
támogatásra kell fordítani, hiszen
a működtetést, a beruházásokat is
ebből kell megvalósítani, mivel a mi
esetünkben az állami támogatások
zömét el is vonják, csupán az óvodai
nevelésre elég az állami támogatás.
Az önkormányzati intézményi fejlesztésekre és felújításokra 297 millió forint fedezet áll rendelkezésre.
A tavalyi év végén megkezdődött
a településen átvezető főút felújítása, erre 190 millió forintos keret áll
rendelkezésre. Ez jelenleg 30%-os
készültségi fokban van.
Az építési engedély megszerzése
után, feltehetően a nyár elején, az
iskola befejezéséhez igazodva megkezdődhet az iskola előtti buszöböl
kialakítása, árkok lefedése, parkolók
kialakítása. Ennek költsége a tervezet szerint 40 millió forint.
Az iskola tetőfelújítására 24 millió
forintot különítettünk el, emellett az
eredeti elképzelések szerint pályázatot
írnak ki a Területi Operatív Program
keretén belül nyílászárócserére, hőszigetelésre. Azonban friss információ,
hogy megnyílt egy pályázati lehetőség
közösségi létesítmények energetikai
korszerűsítésére, 75%-os támogatottsággal. Ebbe beletartozik nemcsak
a nyílászárócsere és a hőszigetelés,
hanem a tetőfelújítás is. Ehhez tehát
csak 25% saját erőt kell biztosítanunk,
amire fedezetet jelentene a tetőfelújításra elkülönített összeg. Persze,
legjobb lenne 100%-os támogatottságú pályázatra várnunk, ám inkább

ma egy 75%-os pályázaton nyert ös�szeg, mint egy későbbi, bizonytalan,
100%-os támogatottságú, hiszen ha
nem kell önerő, akkor bárki nyerhet.
Szabadegyházának inkább azokon a
pályázatokon van esélye nyerni, ahol
saját erőt kell biztosítani (amit más
települések nem biztos, hogy tudnak).
Emellett a költségvetési szűkös lehetőségeket figyelembe véve saját
erőből próbálunk megoldani kisebb
problémákat, így pl. szemétgyűjtőket helyezünk el közterületekre, a
központban elkezdjük a kapubejárók
felújítását, a felszedett térkövekből,
közmunkások segítségével.
Az idei év első felében elkezdjük a
napelemes fejlesztés tényleges megvalósítását, amihez a 19 millió forint
pályázaton elnyert pénz rendelkezésre áll, ebből 4 intézmény (óvoda,
művelődési ház, hivatal, egészségügyi központ) napelemes fejlesztése
valósul meg. 100% támogatottsággal.
Az iskola napelemes fejlesztésére
a tetőfelújítás befejezése után kerülhet sor.
A lakótelepen a tavalyi évben elkezdődött a kamerarendszer kiépítése,
amely a központi rendszerhez csatlakozik. A második félévben – ahogy
látjuk a bevételek alakulását – a már
meglévő községi belterületi kamerarendszer bővítésére, felújítására
is sort keríthetünk, szabotázs elleni
védelemmel garantálva azt, hogy
szükség esetén valóban a rendőrség
segítségére lehet.
A község belterületén már tavaly
ősszel elhatároztuk az utcák fásítását. Möszmer tanár úr segítségével
felmértük a lehetőségeket, a fásítást
megkezdjük, és haladunk sorban
az utcákon.
A játszótereken (községben és lakótelepen is) kültéri pingpongasztalokat
állítunk fel, így a fiatalok és nemcsak
a fiatalok iskolaidőn kívül is aktívan
eltölthetik szabadidejüket. A játszótéren néhány kisebb javítást kell
végrehajtani, minimális költséggel.
Az új temetőben a bejárat melletti
kúton túl minimális költségen további
vízvételi helyeket alakítunk ki, hogy
a távolabbi sírokat látogatók kön�nyebben tudják gondozni a sírokat.
Tavaly év vége felé a képviselő-testület már döntött arról, hogy ún.
Street Workout Parkot hoz létre, en-
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nek a helyszíne már megvan, csak
a prognosztizált bevételek jelentős
csökkenése miatt kicsit későbbre
halasztjuk ennek megépítését. A
fiataloktól türelmet kérünk, hiszen
ígéretet tettünk arra, hogy inkább
később, de több elemből álló, gazdagabb választékot biztosító parkot
hozunk létre, minthogy most csak
1-2 elemet állítsunk fel a faluban.
Már a tavalyi évben is terveztük
ultrahang-készülék beszerzését az
orvosi rendelőbe, ami nemcsak a
nőgyógyászati vizsgálatok alapeszköze, hanem tájékozódó jelleggel a
háziorvos munkáját is segíti. Ahogy
a fogorvosi röntgennel, úgy az ultrahang-készülékkel is magasabb
színvonalú lehet az ellátás.
Pályázat várható még az idei évben,
ezeket folyamatosan figyeljük: belterületi csapadékvíz-elvezetésre,
vízfolyások rendezésére, közvilágítás-korszerűsítésre. Meg kell
jegyezni, hogy a településen 436
lámpatest van, ezek energiatakarékos lámpatestre cserélése csak
szakaszosan valósulhat meg, vagy
akkor, ha pályázatot nyerünk erre.
Az idei évben is gazdag programválasztékkal készül a művelődési ház,
bár óvatosan terveztünk, bízunk
abban, hogy a rendezvények egyre
több látogatót vonzanak.
A programok közül itt, ezen a fórumon is felhívom a figyelmet két olyan
eseményre, amelyre minél több lakost várunk, hiszen régóta igényként
merült fel a lakosok részéről, hogy a
település életében meghatározó személyek munkáját szimbolikusan is
elismerjük, emléküknek tisztelegve
emléktáblát állítsunk. Ezt a folyamatot elkezdjük március 15-én, amikor
is Jegesi József emléktábláját avatjuk
fel a volt lakóházánál, a Szabadság tér
1. szám alatt. Augusztus 20-án pedig
sor kerül a régóta várt művelődési
ház névadóra, remélhetőleg olyan
színvonalas rendezvényt tudunk
lebonyolítani, amelyre Nagy László
is büszke lenne.
A támogatások közül ki kell emelni, hogy bár nem kötelező feladata
az önkormányzatnak, de az iskolai
úszásoktatás mellett a néhány évvel ezelőtt is népszerű baba-mama
úszást is támogatjuk, bár a szállítást
nem tudjuk megoldani, magát az

úszásoktatás költségét a tényleges
igénybevétel alapján az önkormányzat átvállalja. Ez babánként alkalmanként 1500 Ft, reméljük, minél
többen veszik igénybe, és mire óvodába kerülnek, ez a közeg nem lesz
idegen számukra. Ezt a szolgáltatást
a 4 hónaposnál idősebb, 3 évnél fiatalabb babák tudják igénybe venni.
Már említettem, hogy az iskolás gyerekek úszásoktatását és a szállítást is
az önkormányzat fizeti. Ennek költsége egy félévben kb. 2 millió forint.
Az iskolás gyerekek (kb. 20 fő) részére az önkormányzat idén is biztosítja
a testvértelepülési táborozást, Thivernyben és Erdélyben. Ennek összköltsége ugyancsak kb. 2 millió forint.
Ha már a testvértelepüléseknél
tartunk, idén esedékes a francia
testvértelepülés látogatása, július
elején érkeznek hozzánk, valószínű,
a Cukorfalat Fesztivál idején. Várjuk
az újonnan csatlakozni kívánó, fogadni tudó családokat, párokat. Az
erdélyi testvértelepülésünkre pedig
kirándulást szervezünk, önköltségen, májusban.
Természetesen a beruházások megvalósításának ütemét hozzá kell igazítani a bevételek üteméhez, mivel a
folyamatos finanszírozást biztosítani
kell, lehetőleg átmeneti finanszírozási hitel felvétele nélkül.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének biztosítani kell:
- a kötelező önkormányzati feladatok ellátását,
- az intézmények és közszolgáltatások folyamatos működését,
- a vállalt pénzügyi kötelezettségek
teljesítését,
- a gazdálkodás pénzügyi fedezetének és egyensúlyának megteremtését.
A szükséges kötelezettségeknek a
költségvetési javaslat eleget tesz.
A költségvetési tervezet
ismertetése után néhány
aktuális dolog:
62-es út Szabadegyházát elkerülő
szakasza
Végre lezárult a pereskedés, és a NIF
tájékoztatása szerint az idén ősszel
vagy jövő tavasszal megkezdődhet
a szabadegyházi elkerülő építése.
A beruházásról, a lakosságot érintő
legfontosabb kérdésekről feltehető-

en a nyár folyamán lakossági fórumot tartunk.
Építményadó
Az önkormányzatnak el kell gondolkodni azon, hogy az önkormányzat
folyamatos, megfelelő színvonalú
működése érdekében az iparűzési
adó bevételek rapszodikus alakulását
hogyan kompenzálja. A jövőben akár
megfontolandó körbejárni az építményadó bevezetésének lehetőségét,
hogy stabil bevételt biztosítsunk az
intézmények fenntartásához, működtetéséhez. Az építményadó alól
természetesen bizonyos kört mentesíteni lehet, így például a lakásokat,
kereskedelmi egységeket.
Vállalkozások támogatásának kiszélesítése
A helyi iparűzési adó rendeletben
jelenleg 500 e Ft nettó árbevételig
mentesülnek a vállalkozások az
adófizetési kötelezettség alól. A törvényben a mentesség felső határa 2,5
millió forint, tehát ha a testület úgy
dönt, 2,5 millió forintban állapíthatja meg azt az árbevételt, ami alatt
nem kell iparűzési adót fizetniük
a vállalkozóknak. Így sokkal több
vállalkozás lenne jogosult a mentességre, és mindenkire egyformán
kiterjed, nemcsak az üzlethelyiséggel
rendelkező vállalkozásokra. A kisebb vállalkozásoknak a legfeljebb
40 ezer forint adó be nem fizetése
jelentős kedvezmény lehet. Ennek a
költségvetési kihatása kb. 800 ezer Ft,
ennyivel lenne kevesebb a bevétel.
Fámafarm csibetelep és a kellemetlen hatások
Tavaly ősszel egyeztettünk a Fáma-Farm Kft. vezetőivel, hogy a
kellemetlen szaghatások enyhítésére
fásítási programot hajtanak végre.
Mivel jelzés érkezett hozzánk, hogy
nem megfelelő csemetéket telepítettek, Möszmer tanár úr felvette
velük a kapcsolatot, és egyeztetett
a vezetőkkel, ennek folytán hamarosan beszerzésre kerül 120 db a
célnak megfelelő, kb 2 méter magas
facsemete, a szakmai tudást Möszmer tanár úr révén az önkormányzat
adja, a közmunkások munkaerejét
ugyancsak... Reméljük, hogy belátható időn belül mérséklődik a
probléma.
Nőgyógyászati ellátás
December 31-ével Kecskés dr. kérte a
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megbízási szerződés megszüntetését,
már nem vállal vidéken feladatokat.
A megkeresett és ajánlott szakorvosok többsége több helyen is rendel,
több rendelést nem tudnak vállalni.
Egy szakorvosjelölt májusban végez,
ő hosszú távon vállalná a feladatokat.
Addig dr. Berzsenyi Tibor doktor úrral egyeztettünk, aki nem zárkózott
el a feladat ellátása elől, az részleteket
még egyeztetni kell.
A háziorvosi ellátással kapcsolatban
a következő tájékoztatást adom:
Településünkön, mint tartósan betöltetlen körzetben háromoldalú
megállapodás keretében háziorvosi
szakvizsgával nem rendelkező orvost
alkalmazott az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (jogelődje: Országos
Alapellátási Intézet) és képzését
biztosította. Ez a szerződés és vele
együtt az orvos jogviszonya megszűnt annak a hónapnak az utolsó
napján, amikor a háziorvos a szakvizsgát megszerezte. Dr. Varga Norman november 18-án szerezte meg a
szakvizsgát, tehát november 30-ával
megszűnt ez a szerződés. Tájékoztatást kértünk a partnerszervezettől, az
OTH-tól, hogy a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyát meghosszabbították-e, erre a kérdésre a mai napig
választ nem kaptunk.
A képviselő-testület tavaly novemberben határozatot fogadott el arról, hogy
tovább kívánja alkalmazni a jelenlegi
háziorvost. Dr. Varga Norman jelezte,
hogy ő mindenképpen privatizálni
szeretné a praxist, a képviselő-testület azonban nem döntött ebben a
kérdésben, mert az ajánlat függvényében meg kell vizsgálni, hogy egy
ilyen komoly vagyon értékű jogot az
önkormányzat milyen feltételekkel
adat ki a kezéből. Amennyiben az
ajánlat nagy mértékű kiadás növekedést jelentene, annak hosszú távú
finanszírozhatóságát is vizsgálni kell.
Általában személyeket érintő kérdéseket a Képviselő testület zárt ülésen
tárgyal, de mivel Dr. Varga Norman
a december 22-ei ülésre külső vendégeket hívott meg, így nyílt ülés keretében jelentette ki, hogy ő a teljes
TB finanszírozásért cserébe kívánja
ellátni a feladatot, minden más kiadás
(úgymint a rendelő rezsiköltsége, az
asszisztensek bére, járuléka, valamint
a működtetés, takarítás költsége) az
önkormányzatra marad.
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Meggyőződésem, hogy sem az Önkormányzat, sem a képviselőtestület
felelősséggel nem támogathat egy
olyan irreális, egyedüli ajánlaton alapuló praxisprivatizálási szándékot,
amely a környező települések ellátási
megállapodásaival ellentétes, példanélküli javadalmazás megszerzésére
irányul. Olyan szándékot, ami az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi ellátás teljes finanszírozására kiterjedő, havi
rendszerességgel biztosított progresszíven emelkedő milliós nagyságrendű összeget szinte kizárólag
a háziorvos bérjellegű javadalmazására engedne át.
Miután az egészségügyi ellátás további részei, asszisztencia biztosítása, rendelők, orvoslakás és azok teljes fenntartási üzemeltetési költségei
továbbiakban az Önkormányzat
egyéb bevételi forrásait terhelnék,
ezáltal több millió forinttal növelnék a költségvetés kiadási oldalát. A
költségviselés tekintetében jelentős

Szabad 1 Lap
mértékű eltérés volt az álláspontok
között, emiatt egyedi, a képviselő-testület által még támogatható,
a közalkalmazotti bért lényegesen
meghaladó bérösszeg került felajánlásra a jelenlegi háziorvos részére,
aminek elfogadásával nem élt.
Az önkormányzatnak az orvosi ellátás folyamatosságának biztosítására
március 1-jétől működési engedélyt
kell szereznie. A kialakult bizonytalan helyzetre való tekintettel, valamint figyelembe véve dr. Varga
Normannak az önkormányzathoz
2016. február 2-án eljuttatott levelében kérteket miszerint letelepedési
pályázat került kiírásra, és a megváltozott körülményekre tekintettel
kéri az egyeztetések határidejének
kitolását - a képviselő-testület – nagy
többséggel - az egészségügyi ellátás jövőbeni reális költségszinten
történő hosszú távú biztosításának
érdekében február 11-ei ülésén a háziorvosi ellátásra pályázat kiírásáról
határozott. Ezáltal kívánja biztosí-

TÁJÉKOZTATÁS A
HÁZIORVOSI ELLÁTÁSRÓL
Dr. Varga Normant március
1-jétől tartósan betöltetlen körzetben határozott idejű közalkalmazotti jogviszony keretében
alkalmazza az önkormányzat,
bruttó 700.000,- Ft-ért. A határozatlan idejű közalkalmazotti
kinevezésre azért nem kerülhetett sor, mert Doktor úr nem
közalkalmazottként dolgozott,
így nem lehetett áthelyezéssel
átvenni az önkormányzathoz.
A képviselő-testület korábbi döntése értelmében pályázatot írt ki
a háziorvosi álláshelyre, mivel
a jelenlegi helyzetben - nem ismerve a finanszírozás részleteit
- nem szándékozta privatizálni a
háziorvosi ellátást. A pályázatra
természetesen dr. Varga Norman
is benyújthatja a pályázatát, és
a pályázati kiírásban szerepel,
hogy a képviselő-testület nem
zárkózik el a vállalkozási formában történő feladat-ellátástól
sem. Miután március 1-jétől már

az önkormányzat kapja a finanszírozást, így látni fogjuk, az OEP
mennyi támogatást ad, hiszen ez
a milliós nagyságrendű összeg
nemcsak az orvos bérére szolgál,
nagyjából ebből az összegből kell
fedezni a rendelő rezsiköltségét
és az asszisztensek bérét, járulékát is. Természetesen az önkormányzatnak ezt az összeget ki
kell egészítenie.
Március 1-jétől a korábbi rendelési időben mindkét orvosi
rendelőben történik a betegek
ellátása. 8 és 16 óra között készenléti ügyelet működik, délután négy óra és reggel 7 óra
között a kulcsi ügyeletet kell
hívni, reggel 7-8 óra között pedig sürgős esetben a mentőket.
A háziorvosi álláshelyre kiírt
pályázatra március 31-éig lehet
jelentkezni.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

tani, hogy a település egészségügyi
ellátása továbbra is zavartalan legyen, záros határidőn belül háziorvos kerüljön kinevezésre, valamint
dr. Varga Normannak az általa kért
egyeztetési határidő kitolásával a
megváltozott körülményekhez képest is legyen elegendő ideje pályázatot benyújtani az álláshelyre. A
pályázati eljárás lezárásáig az orvosi ellátás helyettesítés keretében
fog történni, mint eddig, ez sem az
ellátás minőségét, sem a rendelési
időket nem fogja befolyásolni, hiszen a korábbi időszakban is jelentős
arányban helyettesítő orvosok látták
el a feladatot, dr. Varga Norman képzése miatt.
Természetesen erre az átmeneti
időszakra szóló helyettesítő orvosi
ellátásra dr. Varga Norman is kapott
felkérést, mely időszakra az önkormányzat korábbi elkötelezettségének
megfelelően továbbra is térítésmentesen biztosítja számára az orvosi
lakást.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosokat,
hogy a múlt hét csütörtöki testületi
döntés értelmében a pályázati kiírás
ma megjelent, és abban - kizárólag
dr. Varga Norman kérésének megfelelve - nem zárkóztunk el a vállalkozási formában történő feladat-ellátástól, megfelelő költségszinten.
Sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt
napokban nyilvános internetes közösségi oldalakon olyan szabadegyházi lakosok próbálták meg lényeges
valóságelemeket nélkülöző negatív
véleményükkel befolyásolni a közvéleményt, akik jómaguk és közvetlen családtagjaik betegbiztosítási
kártyáinak más településen tartásával még ilyen csekély módon sem
hajlandók hozzájárulni a település
egészségügyi ellátásához, tudatában
annak, hogy ezáltal a most kifejtett
véleményükkel szembeni teljesen
ellentétes magatartást tanúsítanak.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

HÁZIORVOS
RENDELÉSI IDEJE
2016. MÁRCIUS 1-JÉTŐL
Dr. Varga Norman
háziorvos rendelési ideje 2016. március 1-jétől:
Hétfő:
13.00-15.00 óra (Sárosdi u. 5.)
	(10-11 óra: gyermek-tanácsadás,
11-12 óra: várandó tanácsadás)
Kedd:
8.00-11.30 óra (Sárosdi u. 5.)
	12.00-13.00 óra
(Vörösmarty u. 14. szám alatti orvosi rendelő)
Szerda:

9.00-11.00 óra (Sárosdi u. 5.)

Csütörtök: 8.00-12.00 óra (Sárosdi u. 5.)
Péntek:

9.00-13.00 óra (Sárosdi u. 5.)
(8.00-9.00 iskola-egészségügy)

Orvosi rendelő: 25/478-605, 30/638-4247
Munkanapokon 8.00-16.00 óráig készenléti ügyelet (a fenti telefonszámokon hívható), 16.00 órától reggel 7.00 óráig a kulcsi ügyelet
hívható: 25/509-060. Reggel 7.00 és 8.00 óra közötti átmeneti időben sürgős esetben az Országos Mentőszolgálatot (104) kell hívni.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Szabad 1 Lap
TESTÜLETI ÜLÉS
Március 7-én ülésezett a képviselő-testület. A költségvetési
rendelettervezetet közmeghallgatáson ismertettük a lakossággal. Ahhoz olyan észrevétel,
javaslat nem érkezett, ami a
költségvetést jelentősen érintené. A korábbi előterjesztéshez képest módosításra került
a tervezet, miután a Hungrana
Kft-vel történt egyeztetést követően megemeltük a bevételi és
kiadási főösszeget 70 millió Fttal. A Hungrana Kft. ügyvezető
igazgatójának tájékoztatása szerint ugyanis az idei évben sem
folyik be kevesebb iparűzési adó,
mint a tavalyi évben. A kiadási
előirányzatokat úgy módosította
a testület, hogy pályázati önerőként 70 millió Ft-tal többet nevesítünk, így az iskola-felújítási
és egyéb pályázatok benyújtásánál nagyobb esély van a támogatás elnyerésére.
A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a módosított költségvetési rendeletet
tervezetet. A képviselő-testület
ezután név szerinti szavazással
egyhangúlag elfogadta a 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2. napirendi pont keretében
egy lakásépítési támogatási
kérelem elbírálásáról döntött
a testület. Kiss József és neje
szabadegyházi lakosok részére
600 ezer Ft vissza nem térítendő
támogatást és 600 ezer Ft kamatmentes kölcsönt állapított meg.
A 3. napirendi pont a településképet meghatározó intézmények
felújítására pályázat benyújtása
volt. A pályázat keretén belül az
iskola felújítására pályázunk. A
költségvetésben a saját forrást
az imént biztosította a testület,
a tervezés és egyeztetés folyamatban van. Március végétől
beadható a pályázat, amire legfeljebb 50 millió Ft támogatást
nyerhet az önkormányzat. Ha
nem nyerünk a pályázaton,
akkor saját erőből elkezdjük a
felújítást, ütemezetten, először
a tetőfelújítást, majd a nyílászárócserét, külső hőszigetelést,
és két kazáncsere is belefér az
energetikai felújításba.
A 4.napirendi pont keretében
Tóth György képviselő úr indítványát tárgyalta a testület.
A javaslat a bárányhimlő elleni
oltási program kiterjesztésére

vonatkozott. Jelenleg csak azok
a 14 év alatti gyerekek részesülnek ingyenes védőoltásban
a bárányhimlő elleni program
keretében, akiknek a kártyája
a szabadegyházi községi orvosi
rendelőben van leadva. Képviselő úr javaslatát, hogy minden
szabadegyházi, állandó lakóhellyel rendelkező gyerekre terjesszük ki ezt a kedvezményt, a
testület egyhangúlag támogatta.
A bejelentések között a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a beruházások állásáról,
arról, hogy jelenleg még 194
millió Ft van az önkormányzat
számláján, ebből 57 millió Ft
hamarosan kifizetésre kerül, az
útfelújítás második részösszege.
Képviselői felvetés volt a Rózsa
utca aszfaltozása (Kerek tanya
felé), valamint a vízfolyás rendezése. A polgármester válaszában elmondta, hogy a vízfolyás
kotrására egyeztetést folytatnak
egy vállalkozóval, remélhetőleg
ezzel megoldódik a belvizes területek problémája. A Rózsa utca
350 méteres szakaszára korábban már kértek árajánlatot, a 6
millió forintot soknak találja, de
keresnek olyan megoldást, amivel kevesebb összegből megfe-

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
„Belebújunk maskarába,
úgy megyünk a jelmezbálba.”
Télűző farsangi ünnepélyünk február 12-én
volt, mert a nagy létszámú hiányzás miatt az
előre tervezett időpontot megváltoztattuk és
egy héttel később került megrendezésre. A
gyermekek számára érthető módon, képek
nézegetése közben, elmeséltünk egy télvégi
szokást.
Tudniillik hamvazószerdát (idén február 10-e)
megelőző húshagyókeddi tikverőzés télbúcsúztató, tavaszváró termékenység-varázslat,
ami mozzanataiban nem változott az elmúlt
időben, évszázadokban sem. Szereplői fiatal
felnőttek. Öltözetük szalagos, rossz ruha, szinte bohóc jelmez. Arcukra álarc kerül, kezükbe
bot, így járják be a falu utcáit. Az embereket

bekormozzák termékenység-varázsló célzattal. Aki a menetet vezeti, ő a „szómatörök”, az
őt követő fiúk leányruhát öltenek magukra.
Ők gyűjtik össze a kapott adományokat. A
bohócok elcsennek ezt-azt, főként tojást, úgy,
hogy elhajtják a fészkükről a tyúkokat. Ez
hazánk egyik egyedülálló népszokása.
A farsangra ráhangolódás idején, az előkészületekben folyamatosan farsangi szemüvegek, tarka süvegek, bohócok készültek az
óvodában. Közösen dekoráltunk, díszítettük
színes füzérekkel a csoportszobát, a folyosó különböző részeit. A tornatermet óriás
labdából-színes papírokkal kiegészítve- bohócfejek tették hangulatossá.
Észrevétlenül, játékosan fejlődött a gyermekek színérzéke, megismerkedtek a külön-

-7-

lelő színvonalon lehet elvégezni
a felújítást.
Czigány Zoltán alpolgármester
javasolta, hogy a szennyvízszippantáshoz az önkormányzat
járuljon hozzá azokon az ingatlanokon, ahol önhibájukon
kívül nem tudnak rácsatlakozni
a hálózatra. A javaslatot megvizsgálja a testület.
Tóth György képviselő a közvilágítási lámpák állapotát javasolja
ellenőrizni.
További kérdés, hozzászólás
nem volt, a polgármester az
ülést bezárta.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
LAPZÁRTA
UTÁN ÉRKEZETT
INFORMÁCIÓ!
Négy települési képviselő
(Dókáné Szaniszló Krisztina,
Szaniszló Attila, Szegi Ferenc,
Szeipné Dérfi Márta) önálló
képviselői indítványt nyújtott
be, amelyben kérték a képviselő-testület önfeloszlatását.
A napirend tárgyalására rendkívüli ülésen kerül sor, melynek időpontjáról tájékoztatjuk
a lakosokat.
Az ülés nyilvános!

böző színek árnyalataival. Megerősítették,
alkalmazták meglévő tudásukat, például
amikor ugyanolyan, vagy egymáshoz hasonló színű tárgyakat kerestünk a közvetlen
környezetünkben. A felfedezés, rátalálás és
megnevezés öröme sikerélményt jelentett
minden óvodásnak. Más-más anyag felhasználhatóságát is megtapasztalhatták. A
fonalat lehetett szőni, fonni, körkörösen felragasztani; a ruha anyagdarabok a népi kismesterségekhez nélkülözhetetlenek voltak.
Esztétikai érzékük, megfigyelőképességük,
kommunikációs készségük egyaránt fejlődött, a szókincsbővítés is hangsúlyt kapott.
A mulatságot megelőző várakozás pozitív
élményektől lett tartalmas.
Farsang napján az óvodások otthon magukra
öltötték jelmezüket. A szülők kreativitása,
ötletessége, valamint a ruhák, kiegészítők
sokszínűsége dicséretet érdemel.

Szabad 1 Lap
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A nap kiindulópontját, alaphangulatát a
vidám, vicces maskarák adták, így könnyű
dolgunk volt ennek fenntartására, ugyanis a
nevelőtestület mesejátéka – A kiskakas gyémánt félkrajcárja – nagy sikert aratott. Délelőtt
a Napraforgó, a Pillangó és a Hétszínvirág
csoportosok farsangi verseket mondtak és
énekeltek, utána pedig játékba hívták egymást.
Jókedvűen versenyeztek: lehetett szörpivó

versenyen részt venni, zoknikat párosítani,
tejszínhabot nyalni, kanálon pingponglabdát
egyensúlyozni, madzagról vaníliás karikát
enni. A jutalom egy-egy csillogó krajcárka volt.
Ebédig következett a tánc és a mulatság.
Kipirult arcokkal mentek elfogyasztani az
ebédet, ami a hagyománynak megfelelően
egy jó kiadós leves és az elmaradhatatlan
lekváros farsangi fánk volt.

Óvodanyitogató

Óvodanyitogató
a KINCSEM ÓVODÁBAN

a KINCSEM ÓVODÁBAN

Óvodanyitogató

A szabadegyházai Kincsem Óvoda szeretettel várja az óvodába
készülő 2,5- 3 éves gyerekeket és szüleiket óvodanyitogató

a KINCSEM
ÓVODÁBAN
A szabadegyházai
Kincsem Óvoda
szeretettel várja az óvodába
délelőttjére, ahol megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival,

készülő 2,5- 3 éves gyerekeket és szüleiket óvodanyitogató
játékaival.

délelőttjére, ahol megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival,
Időpontja: 2016.03.30. 9.00-11.00-ig

játékaival.

Helyszíne: Kincsem Óvoda 2432 Szabadegyháza, József A. u. 1.

Időpontja: 2016.03.30. 9.00-11.00-ig

A szabadegyházai Kincsem Óvoda szeretettel várja az óvodába
Helyszíne: Kincsem Óvoda 2432 Szabadegyháza, József A. u. 1.

készülő 2,5- 3 éves gyerekeket és szüleiket óvodanyitogató
délelőttjére, ahol megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival,
játékaival.
Időpontja: 2016.03.30. 9.00-11.00-ig
Helyszíne: Kincsem Óvoda 2432 Szabadegyháza, József A. u. 1.

A KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI

Január közepén rendezték meg Kecskeméten
a szkander országos bajnokságot. A versenyen Horgos Dorina 5. osztályos tanulónk
is részt vett. Dorina első versenyét nagyszerű
eredménnyel zárta, hiszen a juniorok között
jobb és bal kézzel is az 5. helyen végzett. A
versenyre Barzsó Henrietta készítette fel.
Henrietta és bátyja, Alexander is iskolánk
tanulói voltak. Mindketten kimagasló eredményeket érnek el ebben a sportágban. Ezt a
bajnokságot is több első helyezéssel zárták,
gyarapítva nem kis éremgyűjteményüket.
Gratulálunk!

Az elmúlt időben sokkozóink is szép eredményeket értek el. A körzeti versenyt Szabadegyházán rendeztük meg. A felsős fiú
csapatunk ellenfele a Sárbogárdi Petőfi
Gimnázium volt. Nagy küzdelemben, három fordulóban dőlt el a továbbjutásunk
a megyei döntőre. Alsós fiú csapatunknak
nem akadt kihívója.
Február 6-án Dunaújvárosban mindkét csa-

Délután a tavalyihoz hasonlóan felnőtt farsangot tartottunk és a mese ismételt előadása
a munkatársak arcára is bizony mosolyt csalt.
Bízunk abban, hogy sikeresen elűztük a
szürke, hideg telet, helyét pedig hamarosan
a napfényes, rügyet bontó kikelet veszi át.
Bekéné Kaufler Erika
a Pillangó csoport óvodapedagógusa

Szabad 1 Lap
patunk az 5. helyen végzett, a városi csapatok
mögött. Alsós csapat: Veres Dávid, Sztupa
Dániel, Bolla Bence és Sztupa Rafael. Felsős
csapat: Sztupa Máté, Bolla János, Bártfai
Szabolcs, Pálinkás Richárd, Rezi Dániel.
Egyéni versenyben körzeti döntőt nem kell
rendezni, egyenesen a megyei döntőre jelentkezhetnek a versenyzők. Iskolánkat Dunaújvárosban január 23-án 6 versenyző képviselte:
Sztupa Rafael, Bolla Bence, Sztupa Dániel,
Veres Dávid, Bolla János, Sztupa Máté.

Február 19-én, pénteken farsangot rendeztek
a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak,
amit a Művelődési Házban tartottak meg.
Már megszokott, hogy mindig valamilyen
tematikára építik az egész estét. Idén ezúttal
a „Velencei karnevál” volt a téma, e szerint
öltöztek be alsósaink. Meg kell hagyni, na-

gyon ötletes jelmezek születtek. Műsorral is
készültek néhányan: a másodikasok, majd
az 5.a, 6. és 8. osztály is színpadra lépett.
A részletekről pedig inkább meséljenek a
képek!
Csicskovics Anikó

Okleveles helyezést ketten értek el: Bolla
János 6. hely illetve Sztupa Máté 3. hely.
Gratulálunk!
Február 13-án Seregélyesen rendezték meg
a tollaslabda diákolimpia megyei döntőjét.
Iskolánkat 13 tanuló képviselte. Gábor bácsi tanítványai ismét szép eredményt értek
el, hiszen öten továbbjutottak az országos
döntőbe, melyet április 1-3. Között Szegeden
fognak megrendezni.
Legjobb eredmények:
4. korcsoport leány:
I. hely:Jankovics Dóra (8. osztály)
III. hely: Hibácska Kíra (8. osztály)
3. korcsoport leány:
III. hely: Ferhécz Aletta (5.osztály)
Fiúk:
III. hely: Bolla János (5.osztály)
Fekete Milán (7. osztály)
Gratulálunk mindenkinek!

Pálfyné Miklós Andrea
igazgató helyettes
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A jelmezverseny győztesei
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Szabad 1 Lap

BATYUS BÁL A
MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
Február 20-án, szombaton tartott nyugdíjas
klubunk egy jó hangulatú, zenés összejövetelt, ahol újra találkozhattak egymással a
környékbéli települések nyugdíjasai. Bizony
jól megtelt a Művelődési Ház nagyterme,
hiszen érkeztek: Beloianniszból, Besnyőről,
Iváncsáról, Perkátáról, Pusztaszabolcsról és
Ráckeresztúrról is vendégek.
Az estének a Vadonnőtt Gyöngyvirág Dalkör
adott keretet, akik nyitásként és zársásként
is a színpadra léptek egy-egy dalcsokorral,
valamint Benedek Rozáliától szólót is hallhattunk. Őket, Kreisz Csaba vezetésével, a
Seelah hastánccsoport produkciója követte,
majd a besnyői „Három kislány” kápráztatta el a közönséget. A mulatozásról és a jó
hangulatról végül Steimann György zenész
gondoskodott.
Csicskovics Anikó

A KINIZSI SC
HÍREI
Február 20-án futsal teremtornát rendeztek
Dunaújvárosban a 11-13 éves gyerekek számára. A rendezvényen Szabadegyháza utánpótlás csapatai is pályára léptek. Az U11 és
U13-as csapat hasonló eredményekkel tért

haza. Délelőtt az U11-sek mérkőztek meg
Pusztaszabolccsal, Adonnyal és Kulccsal.
Pusztaszabolcstól kikaptunk 0-2-re. Adony
és Kulcs csapatát megvertük, 7-2-re, utóbbit
pedig 6-1-re. (góllövők: Dankó Martin-2,
Horváth Ádám-4, Palóka Dávid-6 és Somogyi Zalán)
Délután az U13-as csapaton volt a sor, hogy
megmutassák tudásukat. Elsőként Barccsal

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
„Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya,
Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy,
örök Isten, hogy N.N.- t, akinek most Isten
színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből
veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül.
Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem
egészségében, sem betegségében, sem boldog,
sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy
holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem
teljes életemben hűséges gondviselője leszek.
Isten engem úgy segítsen! Ámen.”
Közel két évtizede Angliából indult el ez a
kezdeményezés, amely Valentin-nap kör-

nyékén minden évben egy hétig a házasság
és a család fontosságára kívánja irányítani a
figyelmet. Mára négy kontinens huszonegy
országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik
meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan
nagyváros, település, közösség részvételével.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja
alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít
minden olyan helyi kezdeményezést, amely

mérték össze erőiket, melyet Szabadegyháza nyert meg 1-0-ra (góllövő: Oláh Raul).
Később a DPASE ellen sajnos vereséget
szenvedtünk, az eredmény 3-1 lett, (góllövő: Oláh Raul) végül Rácalmás csapatával
játszottak, aminek az eredménye 5-0 lett
(góllövő: Kelemen Norbert, Oláh Raul-2,
Paksi Gábor, Paksi Patrik).
Csicskovics Anikó

hidat épít az adott közösség környezetében
élő házaspárok és családok felé, amely segíti
életüket, boldogulásukat.
Február 13-án ennek a programnak a keretében vártak a református templomba
minden szabadegyházai párt és házaspárt,
akinek fontos a házasságának, illetve kapcsolatának egészsége és karbantartása. Erről
tartott interaktív előadást Centgraf Károly és
Mucsi Zsófia házastársak. Zsófiának néhány
évvel ezelőtt jelent meg „Házasságkönyv”
című műve, mely bibliai idézetekre épül.
Az est elején ezt olvasták fel hangulatos
zenével és harmonikus képekkel körítve.
A felolvasásban társuk volt Tverdota-Vass
Edit Szeréna és férje, valamint a Kolonics
házaspár is. Később a többi jelen lévő házas-

Szabad 1 Lap
párt is bevonták, feladatokat adtak, hiszen
Károly és Zsófia nem azért jöttek ide, hogy
okítsanak, hanem azért, hogy segítsenek
abban, hogy mások is megtapasztalhassák a
boldog és kiegyensúlyozott házasság titkát.
Közben saját házasságukból is merített jó
tanácsokkal láttak el mindenkit. Volt aki
egyedül érkezett a rendezvényre különböző

A KATOLIKUS
EGYHÁZ
LITURGIKUS
PROGRAMJAI
Március 25.

15:00	Keresztút
igeliturgia
(Csonkamise)

Március 26.

15:00	Tűz-víz szentelés,
Szentmise,
feltámadási
körmenet

Március 27.

10:00	Ünnepi szentmise

Március 28.

10:00 Szentmise

okok miatt, de úgy gondolom, mindannyiunk számára hasznos néhány órát jelentett
a közös beszélgetés, melyet a szeretetvendégségben az asztal mellett fejeztünk be.
Húsvéti előzetes:
Virágvasárnap (március 20.) 10:30-tól gyerekek adnak elő egy műsort Passió címmel,
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majd utána a templomban kézműves foglalkozást is tartanak.
Húsvétvasárnap (március 27.) és hétfőn
(március 28.) 10:30-kor lesz ünnepi istentisztelet, vasárnap úrvacsora osztással.
Csicskovics Anikó

KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA
IFJÚ
POLGÁRÁT!
Liebháber Dorka
2016. 02. 28.
István u. 2.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Hétfő:
13:00-15:00
16:00-18:00
16:30-18:00
18:00-19:30

Falugazdász ügyfélfogadás
Akrobatikus rock and roll
Hastánc - Anka
Zumba

Kedd:
14:00-16:30 Színjátszó foglalkozás
14:30-16:30	Kézműves szakkör
16:00-17:30	Hastánc - Csabi
16:30-18:00	Okosító torna
18:00-19:00	Step aerobic

Szerda:
14:30-16:30 Kézműves szakkör
15:00-16:00	Ovis balett
18:00-20:00	Kempo

Péntek:
14:00-16:00 Néptánc
16:00-18:00	Akrobatikus rock and roll
16:30-18:00 Színjátszó foglalkozás
18:00-20:00 Kempo

Csütörtök:
Szombat:
16:00-18:00 Nyugdíjas klub
14:0016:30-18:00	Okosító torna
16:30-18:00 Hastánc - Anka
18:00-20:00	Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
18:00-20:00 Gymstick

Jóga
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Szabad 1 Lap

Alma mater díjasaink: Kolonics Gergő, Farkas Regina, Gosztonyi Csenge és Bártfai Eszter. Gratulálunk!

TISZTELT ADÓFIZETŐK!
A szabadegyházai Kinizsi SC köszönettel fogadja adója 1%-át,
melyet a futballutánpótlás nevelésre fordítanak.

Adószám: 19820710-1-07

Szabad 1 Lap
A Szabadegyházi Művelődési Ház
a FÖLD NAPJA alkalmából

"Itt születtem!"
címmel pályázatot hirdet gyermekek és
felnőttek részére.
Miért szeretek Szabadegyházán élni?
Pályázni írásművel (saját vers, rövid próza)
és fotóval (nincs méretbeli megkötés) lehet.
A pályaműveket kiállítjuk, a legjobbakat
díjazzuk (április 18-ig kell eljuttatni a
Művelődési Házba).
Várjuk csoportok, családok pályázatát is!
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Szabad 1 Lap
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"Amit szemeddel sejtesz,
szÍveddel várd ki Azt,
Amit szÍvedbe rejtesz,
szemednek tárd ki Azt'!"

A költészet nApjA
AlkAlmából
A szAbAdegyházi kossuth lAjos áltAlános iskolA és A
szAbAdegyházi mŰvelŐdési ház versmondó versenyt
szervez áltAlános iskolásoknAk.

hoztAm egy verset

címmel. A szAvAló verseny után várunk minden versszeretŐ
bArátunkAt (felnŐtteket is), Akik szívesen olvAsnák fel
kedvenc versüket, verseiket.

helyszín: szAbAdegyházA, művelődési ház
szAbAdság tér 18.
időpont:

2015. április 11. 14 órA

szeretettel várunk minden érdeklŐdŐt,
versmondót, verset felolvAsó jelentkezŐt!

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
06-30/788-81-53 (jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu

Szabad1 Tv
06-25/478-250, 06-30/629-3042
szabad1tv@gmail.com

Szociális ügyintéző
Tóth Péterné: 06-30/66-00-156
hivatal@szabadegyhaza.hu

Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
06-30/629-3042
szabad1lap@gmail.com

Kincsem Óvoda
06-25/478-608, 06-30/659-8129
szabadegyhazaovoda@invitel.hu

Orvosi rendelő
Dr. Varga Norman
06-25/478-605, 06-30/638-4247
Ügyeleti időben (hétvégén és munkanapokon 16 órától másnap reggel
7 óráig) az ügyelet a Kulcsi Kistérségi
Központban van. 06 25/509-060

Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/509-527
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2016. március 12-13.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30.
06 30/99-39 404
2016. március 14-15.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30.
06 30/99-39 404
2016. március 19-20.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/a
06 20/35-57-213
2016. március 26-27-28.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd,
Asztalos u. 1/A
06 30/63-93 977

Falugazdász:
Dózsa Márta: 06-70/436-2449
Teleház:
06-25/222-776
thaz@szabadegyhaza.hu

Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098

Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
Gyógyszertár
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607
Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra
06-25/478-563, 06-70/636-6315
Jassóné Kardos Ildikó
06-30/445-8345
Körzeti megbízott
Veres János r.tzls.
06-20/96-95-924
Polgárőrség
Szaniszló Csaba
06-30-413-8355
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