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• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2010. március XX. évfolyam 3 szám
MÁRCIUS 15
Az
1848-49-es
forradalom
és
szabadságharc
március
15-i
ünnepségén az általános iskolások
adtak műsort.
A 162 évelőtti események és szabadságharc történéseinek felidézése után a
gyerekek -1848.március 15-én -egy
fogadóban játszódó remek jelenetet
adtak elő.
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Az ünnepség után a Hők terén leróttuk tiszteletünket az 1848-as forradalom hősei
előtt, megkoszorúztuk a Hősök emlékművét.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 25-én megtartott
testületi ülésén at alábbi rendeleteket alkotta:
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2010.(II. 25.). számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény
65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi
tervéről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre,
annak bizottságaira, Bajót - Mogyorósbánya
Körjegyzőségre és az önkormányzat által
fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi
kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi
önkormányzat
2010.
évi
költségvetéséről szóló 3/2010. (I.27.) számú
határozatában, foglaltak figyelembevételével
lehet alkalmazni.
A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a
(2) bekezdés szerint a 13. számú melléklet
alapján állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat
2010. évi költségvetését
Működési
bevételek
főösszegét
Működési
kiadások
főösszegét
Működési forráshiány
Felhalmozási
bevétek
főösszegét
Felhalmozási
kiadások
főösszegét
Felhalmozási
forráshiány

állapítja meg.
A 10.000 E Ft működési forráshiányt a
költségvetésben rövid lejáratú hitelként
szerepeltetjük ( működési) a fedezet
megteremtése érdekében a polgármester
gondoskodik a hitelkérelem határidőben
történő benyújtásáról külön képviselőtestületi döntés alapján.
(2) Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő költségvetési kiadási
előirányzat csoportokat, illetve kiemelt
előirányzatokat határozza meg,
41.576 E Ft

Személyi jellegű juttatások

10.616 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

52.025 E Ft

Dologi kiadások

0 E Ft
28.308 E Ft

Egyéb folyó kiadások
Működési
átadás

célú

pénzeszköz

5.275 E Ft

Társadalom és szociálpolitikai
juttatás

2.553 E Ft

Non profit szervek támogatása

11.740 E Ft

Felújítás

25.335 E Ft

Beruházás

2.463 E Ft

Felhalmozási
átadás

pénzeszköz

15.466 E Ft

Felhalmozási tartalék

4.000 E Ft

Föld terület vásárlás

7.296 E Ft

Működési tartalék

31.975 E Ft
1.267 E Ft

Felhalmozási tartalék
Felhalmozási
törlesztése

kölcsön

az alábbi jogcímenkénti
állapítja meg.

megoszlásban

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,

137.649 E Ft
147.649 E Ft

2.542 E Ft

Intézményi
bevételek

működési

10.000 E Ft
76.800 E Ft

77.994 E Ft

Önkormányzatok
működési bevétele

76.800 E Ft

18.014 E Ft

Önkormányzatok költségvetési
támogatása

0 E Ft

E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

sajátos
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17.298 E Ft

Támogatásértékű bevételek

72.662 E Ft

Felhalmozási bevételek

25.919 E Ft

Pénzforgalom
bevételek

az alábbi jogcímenkénti
állapítja meg.

nélküli
megoszlásban

(4) Az (1) bekezdésében megállapított
bevételek
forrásonkénti,
kiadások
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen
önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú
melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi
és kiadási előirányzatokat - tájékoztató
jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati
szinten a 2. számú melléklet szerint állapítja
meg a képviselő-testület.
(6) A normatív állami hozzájárulásokat
jogcímenként a képviselő-testület a 3,+/B.
számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(7)
Az
önálló
intézmény
Bajót
Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait és
bevételeit a 4. számú melléklet szerint
hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit,
kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a
5. számú melléklet szerint hagyja jóvá a
képviselő-testület.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010.
évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében
szereplő beruházási kiadások feladatonkénti
részletezését a 6. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében
szereplő
felújítási
kiadások
célonkénti
ütemezését a 6. számú melléklet szerint.
(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát,
feladatonkénti megoszlását a rendelet 16.
számú melléklete szerint.
(4) A
több éves kihatással járó
kötelezettségek (feladatok) előirányzatait
éves bontásban a 8. számú melléklet szerint
fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű
támogatásokat a 7. számú melléklet szerint.
(6) Az önkormányzat valamint az önálló és
részben önálló intézmény költségvetési
létszám előirányzatát a 14. számú melléklet
szerint fogadja el.
(7) A költségvetési évet követő 2 év várható
előirányzatait, a költségvetési év folyamatai

és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági
előrejelzések ismeretében a 9. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat által adott
(8) A képviselőtestület az önkormányzat
2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét
havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat
pénzellátási tervét havi bontásban a 12.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között
39.271 E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből
Működési tartalék
7.296 E Ft
- általános tartalék
7.296 E Ft
Felhalmozási tartalék
- általános tartalék

31.975 E Ft
31.975 E Ft

Részletes kimutatását a 16/A számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
( 11 ) Önkormányzat kiadásai és bevételeinek
részletes kimutatása
- A bevételek részletezését 15, 15/A, 15/B
számú melléklet tartalmazza részletesen
- A kiadások részletezését 16, 16/A, 16/C,
16/B, 16/D számú melléklet tartalmazza
részletesen.
5. §
A
Magyar
Köztársaság
2010.
évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 71.
§-a alapján:
„ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt
illetményalap 2010. évben 38.650 forint.”
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. §
Az
önkormányzati
szintű
költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester,
a
könyvvezetéssel
kapcsolatos
feladatok
ellátásáért a jegyző a felelős.
7. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott
forráshiány
fedezetének
megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy
a Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség
készítse elő az önhibáján kívül hátrányos
helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő
támogatás
benyújtásához
szükséges
igénybejelentést, és elő kell készíteni a
pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések
megtételéről
és
a
támogatási
igény
kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és
határidőben
történő
benyújtásáról
a
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polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.

által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.

8. §
“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát
1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként
a 200 e Ft összeghatárt nem haladhatja mega polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben
a képviselő-testület a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítás
jogát fenntartja
magának.
(2)
Az
(1)
bekezdésben
foglalt
átcsoportosításról a polgármester a következő
testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(3) Az év közben engedélyezett központi
támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat
költségvetési
előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési
rendelet módosításáról a képviselő-testület a
jegyző által történő előkészítése után, a
polgármester
előterjesztése
alapján,
negyedévente dönt.

12.§
Betétlekötés
(1) A szabad pénzeszköz lekötés tekintetében
a képviselő-testület felhatalmazza
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

9. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek rendeletben meghatározott bevételi
és kiadási előirányzatai felett az intézmények
vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
költségvetési szervek a többletbevételük
terhére is csak a forrásképződés mértékének,
illetve ütemének figyelembe vételével és az
intézmény biztonságos működésének szem
előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek a többletbevételük
terhére, a felhalmozási jellegű kiadási
előirányzataikat saját hatáskörben nem
emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását
követően.
10. §
(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi - megtakarítások
felhasználására csak a képviselő-testület
engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt
előirányzatokat az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv is köteles betartani.
11. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek
pénzellátásáról
a
Bajót
Mogyorósbánya
Körjegyzőség
köteles
gondoskodni a költségvetési rendelet 12. sz.
mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
(2) Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző

Záró és vegyes rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1jétől kell alkalmazni.
Tóth Zoltán
sk. Polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
Bajót Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2010.(II. 25.) számú rendelete a
szociális étkeztetési díjáról
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.
évi
LXV.
törvény
16.§.
(1)
bekezdésében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§. (1) bek,
26.§., 32.§. (1),(3) bek., 37/D.§. (5) bek., 38.§.
(9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),(2) bek.,
47.§. (1),(4) bek., 50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2)
bek.,és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 19.§. (1) bek., 36.§.
(1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3) bek., 112.§.
(2) d./ pontjában, 160.§. (1) bekezdésében,
valamint a többször módosított 10/2005
(IX.15.) sz KT rendelet 10. §-ában
(továbbiakban: R.) kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 10. §-ában biztosított étkeztetésért az
alábbi térítési díjat kell fizetni:
Egy főre jutó -42750 42751- 8550085500
összeghatárok
Fizetendő
térítési díj
202 Ft
246 Ft 319 Ft
összege
c) a szolgáltatási önköltség magába foglalja
100 Ft/nap ebédhordási díjat is.
2. §
(1) A rendelet 2010. március 1-én lép
hatályba. E rendelet hatályba lépésével egy
időben az 3/2009 (II.11.) sz: KT rendelete
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk polgármester
Tarnóczy Tünde sk. Körjegyző
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
munkakörének betöltésére
Nyergesújfalu Önkormányzat Képviselőtestülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény 20/A - alapján
pályázatot hirdet a Bóbita Óvoda és Bölcsőde
(közös igazgatású intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre,
2010.augusztus 1- jétől 2015. július 31-éig
szól
A munkavégzés helye:
2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményfenntartói társulásban működő
közös
igazgatású
intézmény
óvodai
feladatellátási helyeinek és a bölcsődéjének
szakszerű
és
törvényes
működtetése;
takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok
gyakorlása;
döntés
az
intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, vezetői pótlék
megállapítására a 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés: óvodapedagógus;
• óvodapedagógus munkakörben
legalább 5 év szakmai tapasztalat;
• pedagógus szakvizsga vagy azzal
egyenértékű vizsgát igazoló oklevél;
• szakmai gyakorlat a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§- a
szerint;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet és
cselekvőképesség.
Előnyben részesíthető, aki rendelkezik:
• vezetői gyakorlattal.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevelek másolata,
• a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál
nem régebbi - erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló
nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a
pályázati eljárásban résztvevők
megismerhessék,







nyilatkozatát arról, hogy a pályázat
elbírálására vonatkozó előterjesztést
a képviselő-testület nyilvános vagy
zárt ülésen tárgyalja;
a jogszabályban meghatározottak
szerinti legalább 5 év szakmai
gyakorlatot igazoló
szakmai
önéletrajz;
szakmai gyakorlat hiteles igazolása,
szakmai helyzetelemzésre épülő
vezetési program a fejlesztési
elképzelésekkel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Mihelik Magdolna önkormányzati
titkár nyújt a 33-514-341-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot három példányban kérjük
benyújtani postai úton Nyergesújfalu Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
címére (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos
u. 104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni:
intézményvezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat elbírálására a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. §. (13) bekezdésében
meghatározott határidők figyelembevételével
kerül sor. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. /3/ bekezdése alapján,
valamint a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján
beérkezett vélemények figyelembe vételével a
kinevezésről és a vezetői megbízásról a
képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010.
június 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos
lapja
KSZK internetes oldala (KÖZIGÁLLÁS)
www.nyergesujfalu.hu honlap
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Nyergesújfalui Hírmondó c. önkormányzati lap
a társulásban résztvevő Bajót Község
önkormányzatának székhelye

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2010.
április
10.Az
önkormányzattal
kapcsolatban
további
információ
a
www.nyergesujfalu.hu honlapon érhető el.
ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik március
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat.
70 éves
Urbán István
Nagy Lajosné
( Fluxa Mária )
75 éves
Panyi János
Török Ferencné
( Motúz Margit )
Aki örökre eltávoztak közülünk
Dobis Ervin atya
1919
Holczhakker László
1944
Mayer Vivien Aranka
2008

FELHÍVÁS
Bajót
község
Önkormányzata és
az
Öregkőaljai
Pincebarátok Köre
Egyesület március
27.-én
(szombaton) tartja 2010- es évi borversenyét. A
borversenyen bárki részt vehet saját, ill. bárhol
termelt, vásárolt szőlőből készített borával.
Meghívott vendégként vesznek részt a
borversenyen, a Szlovákiai Karva község
borbarátai, saját készítésű boraikkal.
Borversenyre az alábbi borfajtákkal lehet nevezni:
- fajtiszta fehér
- vegyes fehér
- rosé
- fajtiszta vörös
- vegyes vörös
- couvé
A mintákat 0,7 l-es zöldszínű palackban, fajtánként
2 üveggel kell leadni. Az üvegeken lévő jelölő
címkének tartalmaznia kell: - bor fajtáját,évjáratát,- szőlő terület helyét,- és a tulajdonos
nevét. A versenyre leadott bormintánként,
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egyesületi tagnak 400 Ft-ot, nem tagnak 500 Ft-ot
kell a minta leadásakor befizetni.
A borminták leadási időpontja: 2010 március
26.-a (péntek) 17 órától 19.30. óráig.
Helye: Bajót Kultúrotthon, Kossuth L. utca 84.
A verseny eredményhirdetésére 2010. március
27.-én 18 órakor kerül sor a Kultúrotthonban.
Az eredményhirdetést követően vacsorával
egybekötött borkóstolót tartanak a gazdák a
benevezett
boraikból.
A
vacsora
díja
személyenként 1400 Ft/fő, melyet a borminták
leadásakor kell befizetni.
Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós vacsorára
szívesen látunk mindenkit aki a vacsora díját
befizeti.
A hagyományoknak megfelelően a borverseny
színvonalát a Jázmin népviseleti asszonykórus,
valamint az iskolások előadása emeli.
Hagyományteremtő szándékkal a borverseny
alkalmával kívánjuk átadni az iskolások által
készített képzőművészeti alkotások, ( melyek szőlő
műveléssel, szürettel kapcsolatosak) díjait.
Minden borkészítőnek eredményes szereplést
kíván Bajót Község Önkormányzata és Öregkőaljai
Pincebarátok Köre egyesület tagsága
====================================

Bemutatkozik a „Duna-Pilis-Gerecse”
Vidékfejlesztési Egyesület
A Helyi Vidékfejlesztési Irodák országos
hálózatát
az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési
forrásainak
minél
hatékonyabb
felhasználása érdekében hívta életre az
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Minisztérium.
A Helyi Vidékfejlesztési Irodák szűken vett
hatóköre az ÚMVP III-IV. tengelyek
intézkedéseiben foglalt támogatásokra
jogosult települések teljes területe, az
Esztergomi és a –Dorogi kistérség
fejlődését szolgálják.
A kistérségi irodák összefogásával 2007. év
szeptemberében
és
októberében
regisztrálta a mintegy 89 tagból álló két
kistérség
15
településének
civil
szervezeteiből,
vállalkozásaiból
és
önkormányzataiból szerveződött DunaPilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye
elnevezésű helyi közösséget. A regisztráció
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után 2008. januárjában a közösség elnyerte
az előzetesen elismert akciócsoport címet.
A tervezési munka mellett a két kistérségi
HVI jelentős szerepet vállalt az addig
önszerveződő
előzetesen
elismert
akciócsoport jogi formává alakulásában. A
Duna-Pilis-Gerecse
Vidékfejlesztési
Egyesületet 2008. szeptember 30. napján
jegyezte be a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság közhasznú jogállású társadalmi
szervezetként.
Az egyesület bejegyzett székhelye 2521
Csolnok, Rákóczi tér 1. sz. alatt található.
Az egyesület irányítást 5 fős elnökség látja
el a köz-, civil és vállalkozói szféra
képviselőiből megválasztott személyek
által, az egyesület szabályszerű működését
3 fős felügyelő bizottság ellenőrzi, elnöke
Tóth Zoltán Bajót Község polgármestere.
Az egyesület elnöke Bérces József Csolnok
Község polgármestere, elnökhelyettese
Pallagi Tibor Bajna Község polgármestere,
tagjai: Vachaja Zoltán, Pup Attila és
Czermann János.
Az egyesület létrehozta a jogszabályok által
kötelezően előírt munkaszervezetét és a
Mezőgazdasági és Földművelésügyi Hivatal
által akkreditált irodáját. Az iroda 2521
Csolnok, Szent Borbála út 20. sz. alatt
található, napi rendszeres, 7-15 óráig tartó
ügyfélszolgálatot tart.
A munkaszervezet ügyeit hat fő állású
alkalmazott intézi, vezetője Dr. Kalocsai
Zoltán,
asszisztense
Horváth
Éva,
ügyintézője Szabó Andrea, Somhegyi
Tamás és Szijjártó Dávid, ügykezelője
Tarköviné Komár Ágnes. Az iroda
elérhetőségei: tel.: 06-33-555-091,06-33555-260, fax: 06-33-555-091,06-33-555259. E-mail:dunapgve@gmail.com. Az
egyesületet a
www. dunapgve.hu
honlapon találhatja meg.
Az iroda fő feladata: az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program lll. és lV.
tengelyének
pályázati
lehetőségeinek
széleskörű terjesztése, a lll. és lV. tengelyes
támogatási kérelmek feldolgozása.
Az iroda az elmúlt időszakot sikeresen
zárta, hiszen 2009-ben az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program lll. tengelyének
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első
fordulóján
az
egyesület
22
településéről 28 nyertes pályázat született.
Jelenleg a lll. tengely második fordulójában
benyújtott 11 darab és a lV. tengelyes 47
darab támogatási kérelem feldolgozása
folyamatban van.
A 15/2010. (ll.25.) FVM rendeletben
megfogalmazottak szerint lll. tengelyre
(falufejlesztés, mikrovállakozás, turisztika,
vidéki örökség megőrzés jogcímekre) 2010.
október 1. és 2010. október 31. között, lV.
tengelyre (Leader) 2010. szeptember 1. és
2010. szeptember 31. között van lehetőség
támogatási kérelem benyújtására.
„Duna-Pilis-Gerecse”
VidékfejlesztésiEgyesület
munkaszervezete
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Örvendetes napunk
támadt,
Jézus Krisztus mert
feltámadt,
Örvendjünk,
vígadjunk,
Vígan mind most mondjunk,
Alle- alleluját!" (Népének)
Áldott húsvéti ünnepeket
kívánok mindnyájuknak,
Molnár Alajos, plébános.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tavaszi nagytakarítás
Választásra
készülünk
ott
kint
a
nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az
úr?
Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdődjön
egy
nagyon
komoly
kampány?
Vajon a bennünket belülről irányító
hatalmakat,
erőket
nem
kellene
alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni?
Nézzük
meg,
hogy
egyáltalán
van kormánya, saját magam számára
elfogadott elvekkel az életemnek? Vagy
csak simán sodródok, játékszere vagyok a
kinti
világ
pillanatnyi
benyomásainak,
kusza
ösztöneinek?
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Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági
reform
nem
fogja
megoldani
sem népünk, sem az emberiség, még
kevésbé a magam gondjait, egy komoly
belső lelki reform nélkül. Az ember önmagát
belülről
kellene,
hogy
megreformálja! Választásra készülve jó
lenne
elgondolkozni,
hogy
ott
belül, lelkünk mélyén ki van a kormányon,
milyen
pártok,
hatalmak?
A
dölyfös, mindenkit leócsárló, letaposó,
hatalom
utáni
vágyam?
Az
anyagelvű
bírvágy?
A
kapitalizmus
fogyasztás ösztöne? Vagy az alkohol, a
különféle élvezeti cikkek iránti olthatatlan
szomjam?
Mi
vezet,
lényem
hajójában ki van kormányon? Bennem ott
legbelül
a
döntéseket
ki
hozza
meg?
Az ember hajlamos másokkal szemben
nagyon kritikus lenni, és ez jól is
van, de ebből a szigorúságból nem ártana,
ha
egy
rész
önmagunk
felé
fordulna.
Az általunk befogadott közel kétezer
gyermek
közül
egy
sem
került
hozzánk csak azért, mert a románok,
cigányok, magyarok szétverték volna
a családjaikat. Minden alkalommal a
családot szétverő erő belülről jött:
figyelmetlenség, naivság, alkohol, lustaság,
bűnös
kilengés
és
fojtathatnám a sort. Sajnos a családjainkat
szétverő
döntések
ott
bent,
a lélek mélyén születtek. Persze jól esik
hárítani,
a
felelősséget
mások
nyakába varrni, az iskola, a TV, stb. Tudom,
hogy
jó
lenne
a
fáradságos
belső kemény munkát kiszervezni, másokra
bízni,
egy
vasárnap
délelőtti
szavazással mindent megoldani. Ne csapjuk
be
magunkat:
soha
nem
volt
ennél nagyobb szabadság a Kárpátmedencében, de talán soha nem volt
ilyen kevés befelé fordulás, ilyen kevés
önuralmuk
az
embereknek,
mint
most. Önmagát kellene féken tartsa az
ember!
Szomorú
szívvel
mondhatom,
hogy a bennünk lévő bűnös vágyak, kapzsi
ösztönök
okozták
az
elmúlt
húsz
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évben a legtöbb kárt saját magunknak és
népünknek.
Az utolsó ítélet nem lesz más, mint amikor
Isten
felmutatja
azt
az
embert, aki te lehettél volna. Nagy
szelíden, csak annyit mond: „nézd ez
lettél volna, ha reggelente szépen, idejében
felkelsz
és
a
mindennapi
munkádat szépen elvégzed, ezek lettek
volna
a
te
drága
gyermekeid,
unokáid, ha te bennem bízó lélekkel,
vidáman,
szépen,
szorgalmasan,
a
jóban kitartva éled életed... Ilyen lettél
volna,
ilyen
lett
volna
a
családod, néped, a közösség melyből
vétettél..., de sajnos, benned nem a
józan ész, a szeretet, a jóság, a szorgalmas
kitartás
uralkodott,
hanem
a bűnös vágyaid, kapzsi ösztöneid, melyek
aláásták
önbizalmadat,
életkedvedet,
mely
elnyelte
életed
megannyi
drága
percét,
óráját”.
Isten nem fog senkit elítélni, egyszerűen mi
mondjuk
ki
magunk
felett
az
ítéletet
azzal,
hogy
mindennapi
döntéseinkben milyen erőket engedünk
életünk kormányához. Ott belül mi
választunk, döntünk, és ott bent is
csak mi dönthetjük le a lelkünkre
telepedett
bűnös
zsarnokot.
Milyen szép lenne, ha az elmúlt évek
hibájából
tanulva,
egy
hatalmas
tavaszi nagytakarításban, minden szinten a
selejtes,
önző,
kapzsi,
bűnös
erőket le tudnánk cserélni alázatos,
becsületes,
tiszta,
dolgos
családjainkra, Istenre figyelő vezetőre...
Isten adja, hogy mindannyian, ott legbelül is
megtartsuk
szabad
választásainkat... Én a szeretetre, Istenre
szavazok!

Kisebb testvéri szeretettel:
Csaba testvér
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Nyerges 40/20 teljesítménytúra és
rendezvényei

Tavaly ünnepelte Nyergesújfalu várossá
avatásának
20.
évfordulóját,
mely
alkalomból a Négy Égtáj SE egy 20
kilométeres emléktúrát szervezett. A nagy
sikerre való tekintettel (366 résztvevő) úgy
döntöttünk, hogy - egy kicsit kiegészítve
más programokkal - idén is megrendezzük
ezt az eseményt, amely most kétnapos
rendezvény lesz. A program gerincét a
tavalyról ismerős, útvonalában idén kis
mértékben módosított 20 km-es táv és egy
teljesen új, 40 km-es túratáv jelenti,
amelyen
a
részvételt
felkészültebb
túrázóknak ajánljuk, míg a 20 km-es távot
minden kirándulni vágyónak.
A
gyaloglásban megfáradt túrázók a célba
érkezés után megismerkedhetnek a Német
Kisebbségi Önkormányzattal, és az Öreg-kő
Lovasai Sportegyesület által a lovassport
alapjaival is.
A gyalogtúra időpontja: 2010. április 24.
Nevezés a nyergesújfalui tavaknál lévő Tó
Büfénél; a nevezési idő mindkét távon: 7
órától 10 óráig. Nevezési díj a 20 km-es
távon 200 Ft, a 40 km-es távon 400 Ft.
Szintidők: a 20 km-es távon 7 óra; a 40 kmes távon 10 óra. Induláskor mindenki
kézhez kapja az útleírást. A résztvevőknek
minden
ellenőrző
ponton
frissítőt
biztosítunk, ajánlott azonban mindenkinek
némi ennivalót, innivalót magával hoznia. A
távot szintidőn belül teljesítőket oklevéllel
és kitűzővel díjazzuk.
A lovas túrázók 2010. április 25-én
teljesíthetik a 20 km-es távot, melynek
rajtja 10 órától 11 óráig lesz a tavaknál.
Mindkét túratáv kiírása szerepel az
országos ismertségű Teljesítménytúrázók
Társasága éves programtervében is. A
teljesítménytúráról részletes információk,
az
egyesületünk
honlapján,
(www.negyegtajse.hu), illetve később a
plakátokon találhatóak.
Minden természetbarátot és túrázni vágyót
szeretettel várunk.
Kérjük, támogassa Ön is adója 1 %-ával a
Nyergesújfalui Négy Égtáj Túra- és
Szabadidősport Egyesületet! Adószámunk:
18616954-1-11.
Szervező: Négy Égtáj SE

Vállalkozók figyelmébe!
A Nyergesújfalu és Környéke
Vállalkozók Ipartestülete
rendezvényei:
2010. április 19-én (hétfő) 15 óra
Tűzvédelmi oktatás és vizsga
13.000 Ft/fő
Helyszín: Tömegszervezeti Székház
emeleti nagyterem
2536. Nyergesújfalu, Bartók B.u.2.
Jelentkezés 1.000 Ft/fő befizetésével és a
jelentkezési lap kitöltésével
a SZOLKER Bt. óra és műszaki boltban
2536. Nyergesújfalu, Kossuth L.u. 252.,

2010. április 29-én (csütörtök)
17 óra
A Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat munkatársa
PATAKY JÁNOS
munkavédelmi felügyelő
tanácsadó
előadása
Vállalkozások és a munkavédelem
címmel.
Jogszabályi háttér ismertetése.
Gyakran előforduló, tipikus
hibákra megoldások.
Gyakorlati kérdések.
AZ ELŐADÁS INGYENES!
Helyszín: Tömegszervezeti Székház
emeleti nagyterem
2536. Nyergesújfalu, Bartók .u. 2.
Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves ismerőseit
2010. április 16-án

17 órakor

SRANKÓ ISTVÁNNÉ festőnő
„ÉVSZAKOK”
című kiállításának
megnyitójára a Millenniumi
Házba
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Gazdálkodás a PILISI PARKERDŐGAZDASÁG BAJNAI ERDÉSZETÉNÉL
Kezelt terület nagysága:

7542,8 ha

Ebből erdő:

6661,4 ha

Védett terület aránya:

1,21%

Parkerdő rendeltetés aránya:

0,5%
1.136.788 m3

Összfatérfogat az erdészet területén:

40.200 m3

Éves fakitermelési lehetőség:

30.529 m3/év

Folyónövedék:

Cca.: 25.000 m3

Tényleges fakitermelés átlagosan évente:
Erdőművelés, erdőnevelés:

Erdészetünk a természetes felújításokat helyezi előtérbe, folyamatosan törekszünk részarányuk emelésére.
Ezért erdeinket fokozatos felújítóvágások után magról újítjuk fel. Ahol ez nem járható út, ott magvetéssel vagy
csemeteültetéssel hozzuk létre az új erdőt.
Területünkön olyan, azt az országban még nem elterjedt módszert alkalmazunk akácosok felújítására, melynek
lényege, hogy a tarvágott akácost a területre hullott magjáról perzseléses módszerrel természetesen hozzuk
fel.
Fiatalosaink

ápolását

főleg

vállalkozókkal

illetve

a

közmunka-program

keretében,

munkanélküliek

alkalmazásával oldjuk meg, ez éves szinten kb. 700 ha erdő kezelését jelenti.
Fahasználat, fakitermelés:
Erdeinkben történő fakitermeléseknek két fő célja van: egyik az állománynevelés, hogy az utódainkra minél
jobb minőségű, szebb, természetszerűbb erdőket hagyjunk; másik pedig az értékes faanyag nyerése, amit
tűzifaként, épületfaként, bútoripari alapanyagként hasznosítanak tovább a társadalom igényinek kielégítése
érdekében.
A fakitermeléseink legnagyobb része során a közelítés hagyományos, vonszolásos, technológiával történik,
éppen ezért a felújítóvágásokban folyó munkákat a téli, erre a legalkalmasabb időszakra ütemezzük. Ezen kívül
a sokkal kíméletesebb technológiák – forwarderes, fogatos, egységcsomagos közelítés - részarányát a jövőben
emelni kívánjuk.
Vadon élő állatok, vadgazdálkodás:
Az erdészet területén vadászati szempontból jelentős a muflon, a gímszarvas, a dámszarvas, az őz és a
vaddisznó állománya. Éves viszonylatban kb. 1000 db nagyvad kerül terítékre, ezek zömét külföldi bérvadászok
ejtik el, az utóbbi időben viszont egyre nagyobb az érdeklődés a fizetőképes hazai bérvadászok felől is.
Felső kategóriás vadászházzal rendelkezünk a festői Gyarmatpusztán, ahol egyidejűleg 30 fő elhelyezésére
van lehetőség. A ház mellett csendes, nyugodt környezetben található tavon horgászati lehetőséget is tudunk
biztosítani vendégeink számára. Vadászati szezonon kívül konferenciák és egyéb rendezvények lebonyolítását
is vállaljuk.
Vadászterületünkön az őz és a gímszarvas trófeaminősége átlagosnak mondható, a dámszarvas populációnk
igen jó adottságokkal rendelkezik, a muflonkosok viszont országos szinten kiemelkedőek. Az országos rekord
muflonkos és az első 50 helyezett fele az erdészet vadászterületéről származik.
Parkfenntartás, közjóléti tevékenység, természetvédelem:
Az erdészet területén kevés az országos jelentőségű turisztikai nevezetesség. Az erdőket főleg a helyi
lakosság látogatja. Néhány turistaút, többek között az országos kék túra útvonal átszeli a területet (Gete - Öregkő – Pusztamarót - Pörösök). Bajóton az Öreg-kő szép kirándulóhely.
Legjelentősebb közjóléti objektumunk a Pusztamaróti Ifjúsági Tábor mellett létesült történelmi emlékhely, mely
a mohácsi csata után a területen végbement harc emlékének tiszteleg.
Az említett ifjúsági tábor területén és a héregi Király-kúton van lehetőség a nyári időszakban táborozásra.
Az erdészet területén található Közép-Európa legnagyobb elegyetlen vadgesztenye állománya, melyhez
csatlakozó fasorok megyei védettséget élveznek. A gesztenyét támadó károsítók oly mértékben elszaporodtak,
hogy az évszázados fák egészségének megőrzése érdekében 1997 óta a károsítók ellen sikeres vegyszeres
védekezést alkalmazunk
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