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NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
TISZTELT GARAI LAKOSOK!
Egy polgármester számára igazi
örömet az jelent, ha a lakosságnak jó
dolgokról tud beszámolni. Az elmúlt
negyedév történései többnyire ilyenek
voltak, kezdve a jól sikerült rendezvényeinktől a sikeres pályázatokig.
A Garai Lovas- és Falunap-ról, valamint „Az 50 éves garai kézilabdasport
emlékére” rendezett ünnepségről bővebben a további cikkekben olvashatnak.
A pályázatokról viszont az én tisztségem tájékoztatni Önöket.
A képviselő-testület 2007. esztendőben úgy döntött, hogy a csökkenő gyermeklétszám, valamint az egyre dráguló
energiaárak miatt célszerű lenne összevonni az iskola alsó- és felső tagozatát
egy épületbe, és a jelenlegi alsó tagozat
épületét óvodává alakítani. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, melyet
sajnos elutasítottak. Ebben az évben újra
lehetőség adódott a pályázat beadására
az Önkormányzati Minisztériumhoz. Itt
az elnyerhető támogatás már csak 20
millió forint volt, de megpályáztuk, és
természetesen a műszaki tartalmat is ennek megfelelően csökkentettük.
Örömmel számolhatok be arról, hogy
sikerült a pályázaton 16.840.000-Ft-ot
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nyernünk, és ha ehhez hozzátesszük az
önrészünket, akkor megvalósítható az
átalakítás.
Elsődleges szempontunk az volt,
hogy a vizes, repedező falú épületből
normális körülmények közé kerüljenek
gyermekeink. Másodsorban a megtakarítás is szerepet játszott benne, hiszen
három épület helyett, csak kettő energiaköltségeiről kell gondoskodnia településünknek.
Többen megkérdezték tőlem, hogy
mi lesz az épület sorsa? Nem titok, hogy
községünknek már régóta szüksége lenne egy bentlakásos idősek otthonára.
Amennyiben lehetőségünk adódna rá,
ezt az igényt szeretnénk megvalósítani. Már egy 15-20 férőhelyes otthon is
sokat jelentene azok számára, akik itt
születtek, itt élték le életüket, és nem
szívesen mennének el innen a környező
települések szociális otthonaiba.
A másik pályázatunkat szennyvízcsatornára adtuk be Nagybaracska és
Hercegszántó községekkel közösen.
Igaz, hogy második nekifutásra, de sikerült bekerülni a támogatottak körébe.
Itt a tervezési- és előkészítő munkákra
közösen nyertünk 78.200.000-Ft-ot.
A pályázatok elnyerése az egyik legfontosabb elem természetesen, de ha egy
település nem rendelkezik önrésszel,

akkor esélye sincs arra, hogy pályázatot nyújtson be. Mert a fejlesztéseket
nem lehet kizárólag pályázati pénzből
megvalósítani. Változó mértékű önrészt
kell hozzá biztosítani. Itt tájékoztatom
Önöket arról, hogy az eladott ingatlanokból befolyt összeget külön számlán
vezetjük és csak fejlesztésekre, illetve
pályázati önerőként fogjuk felhasználni. Ilyen folyamatban levő pályázat a
községháza energetikai fejlesztése nyílászárók cseréjével és az utólagos hőszigeteléssel. Jelenleg ezért stagnál a
községháza külső felújítása. Igaz, hogy
ennél a pályázatnál 50% az önrész, de
a mai energiaárakkal számolva, éves
szinten közel 900.000 Ft megtakarítást
eredményez. A szennyvízberuházás egy
kötelező feladat az önkormányzatok részére, melynek 2015-ig meg kell valósulnia. A szennyvízcsatorna szükségessége nem lehet kérdéses senki számára.
Hiszen a légköri szennyezettség mellett
sajnos a talajt is nagymértékben tönkre
tettük már, és előfordul, hogy sok ingatlannál a második, sőt néhol a harmadik
szennyvíz akna van már használatban.
Az is gyakori, hogy egyszerűen a volt
ásott kútba vezették be a szennyvíz csövet, ezáltal károsítva településünk vízbázisát. A mi felelősségünk, hogy ezt
a csodálatos bolygót, amit úgy hívnak:

2009.07.24. 13:51:02

Garai Híradó

2
Föld, ne csak használjuk és kihasználjuk, hanem meg is őrizzük gyermekeink, unokáink számára. És ez nem lehet
csak anyagiak függvénye. Ezt a célt
szolgálja a szennyvízcsatorna kiépítése
és a szennyvíz megfelelő kezelése.
Itt szeretném felhívni a ﬁgyelmet
arra, hogy még senki ne kössön elő takarékossági szerződést senkivel a csatornázásra vonatkozóan! Sajnos az a
tapasztalat, hogy amikor kitudódik egy
ilyen pályázat, akkor megjelennek az
ügynökök, megkötik a szerződéseket,
és többet nem látják őket. Pedig ebben az esetben itt többről van szó, mint
egyszerű szerződéskötésről, hiszen a
monitoringozást a teljes beruházás ideje
alatt végezni kell. A szennyvízcsatornázással kapcsolatban hamarosan mindenkihez eljuttatunk egy tájékoztatót,
melyet mindhárom településen minden
postaládába bedobnak. Az elnyert pályázatnak egy hátulütője van, hogy innen már nincs vissza út. Ha a három település közül bárki meggondolja magát,
akkor mindhárom község öt évig semmilyen pályázaton nem indulhat. Nem
csak uniós-, de egyéb pályázaton sem.
A két nagy pályázat mellett kisebb,

de jelentős összegeket nyertünk rendezvényeinkre a megyétől és a FEBÖSZtől is. Sajnos egyre több település kényszerül arra, hogy egész évben egyetlen
nagyobb rendezvényt tartson, és arra
összpontosítsa minden anyagi lehetőségét. Lehet, hogy sokaknak hiányzott a
május 1-jei zenés ébresztő, és az azt követő program a sportpályán, de rangsorolnunk kellett, hogy azt a kevés anyagi
forrást, mely rendelkezésünkre áll, mire
költsük el. Fontosnak tartottuk, hogy
megrendezésre kerüljön a Garai Lovasés Falunap, a garai kézilabda emlékére
rendezett ünnepség, az októberben tartandó Idősek Napja, és ez mellett még a
Garai Ifjúsági Tánccsoportot is támogattuk, mert ﬁataljaink nemzetközi folklór
fesztiválon vettek részt Bulgáriában.
A sikerre való tekintettel idén is megrendezésre kerül a kispályás foci augusztus 21-én, természetesen kiegészítő
programokkal együtt. A gyerekek számára ingyen körhinta és ugráló vár lesz,
reméljük, most is nagyszámú közönség
látogat majd ki a sportpályára.
Amint tapasztalják, ebben az évben
többen végeznek közfeladatot, köszönhetően az „Út a munkához” program-

nak. Közmunka keretében végre olyan
feladatokat is meg tudunk oldani, melyekre eddig nem volt lehetőségünk a
kis létszám miatt. /Pl. Ady Endre utcában a nádas, és a vízfolyás rendbe tétele/. Persze ez a program is a település
költségvetését terheli meg nagyrészt,
hiszen azt nem mondták meg, hogy miből küldjük a programban résztvevőket
üzem-egészségügyi vizsgálatra, vagy
miből biztosítsuk a mellényeket, a védő
kesztyűket, a szerszámokat, valamint a
védőitalt a hőség miatt. Ez a falu költségvetését terheli, melyet a kormány
nem ﬁnanszíroz, de kötelezően előír.
És ez csak egy példa a sok közül. Fent
kitalálnak valamit, amit az önkormányzatoknak kell megoldani. És még az
önkormányzatoktól akarnak elvonni további 120 milliárdot!
Természetesen a jövőben is igyekszünk kihasználni minden pályázati
lehetőséget, szem előtt tartva, hogy a
fejlesztések, ha lehet megtakarítást is
eredményezzenek.
A nyár hátra lévő részére kívánok
mindenkinek jó pihenést, felfrissülést,
és jó egészséget!
Faa Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI BETEKINTŐ
A Garai Híradó áprilisi számában
megjelent betekintőt azzal fejeztem be,
hogy legközelebb a képviselő-testület
március 12-én tartja a következő ülését.
A március 12-i testületi ülésen az
alábbi témákkal foglalkozott a képviselő-testület.
A Kolping Alapszolgáltatási Központ
és Támogató Szolgálat-Felsőbácskai
Kisrégió intézményvezetőjének szakmai beszámolóját a képviselők tudomásul vették.
Elfogadásra került Gara Község Önkormányzatának a 3/2009.(III.12.) Kt.
számú rendelete a 2009. évi költségvetésről, melynek főösszegei az alábbiak:
kiadási főösszeg: 412.884 E Ft bevételi
főösszeg: 393.181 E Ft a hiány összege:
19.703 E Ft
Beszámolt a polgármester az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról,
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amit a testület jóváhagyott. A 2008. évi
1.897 E Ft pénzmaradványt a képviselőtestület a szállítói tartozások kiegyenlítésére biztosította. Elutasításra került
szakmai indokokra való hivatkozással
a Hatósági Igazgatási Társuláshoz történő csatlakozása Vaskút és Bátmonostor
Önkormányzatainak. Elfogadta a testület a Hatósági - Igazgatási Társulási
Megállapodásának módosítását. GaraBácsszentgyörgy ÁMK intézményvezetésével kapcsolatos feladatok ellátására
(magasabb vezetői beosztásra) nyilvános pályázatot írt ki a képviselő-testület
Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának és a kisebbségi Önkormányzatok véleményének kikérése mellett.
A március 31-i ülésen az alábbiakról
döntöttek a képviselők:
Elfogadásra került Gara Község Önkormányzatának a 4/2009.(III.31.) Kt.

rendelete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól,
szükséges volt az új rendelet meghozatalára mivel sok jogszabály lépett
hatályba 2009. januártól, ami érinti a
helyi szabályozást. A képviselő-testület döntött az Önkormányzat 2009. évi
Közfoglalkoztatási tervéről. Határozattal elfogadásra került az önkormányzat
2009. évi közbeszerzési terve. Pályázatot nyújtott be a képviselő-testület a
Falunapi rendezvényre. Benyújtásra került a KEOP-2009-5.3.0./B kódszámú
pályázat. A képviselő-testület a pályázat
megvalósítása keretében a községháza
épületére energiatakarékosság,- hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozását tervezi. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének akadálymentesítésére is nyújtott
be a képviselő-testület pályázatot.
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Az április 9-i ülésen a napirendi
pontok a következők voltak:
Csatlakozott önkormányzatunk a
Bácska Vágta rendezvényen való részvételhez. Újabb pályázatot nyújtott be
a képviselő-testület a települési önkormányzatok és társulásaik által fenntartott óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztéséhez.
A következő képviselő-testületi ülés
május 7-én volt és az alábbi ügyekkel
foglalkoztak a képviselők.
Az önkormányzat tulajdonát képező
földterületekre beérkezett pályázatokat
bírálták el.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat értékesíti: az 50. hrsz-ú, 5848 m2 nagyságú;
valamint 371. hrsz-ú, 1749 m2 nagyságú
belterületi földterületeket 65,-Ft/m2 áron
eladja, a 125. hrsz-ú, 896 m2 nagyságú
belterületi földterületet 55,8,-Ft/m2 áron
eladja, a 126. hrsz-ú, 1079 m2 nagyságú
belterületi földterületet 55,6,-Ft/m2 áron
eladja, a 137. hrsz-ú, 1187 m2 nagyságú; 138. hrsz-ú, 1133 m2 nagyságú; 140.
hrsz-ú, 791 m2 nagyságú; 141. hrsz-ú,
874 m2 nagyságú; 142. hrsz-ú, 2453 m2
nagyságú; 150. hrsz-ú, 788 m2 nagyságú; 361. hrsz-ú, 539 m2 nagyságú; 362.
hrsz-ú, 978 m2 nagyságú; 363. hrsz-ú,
539 m2 nagyságú; 365. hrsz-ú, 583 m2
nagyságú; 367. hrsz-ú, 245 m2 nagyságú; 368. hrsz-ú, 968 m2 nagyságú; 375.
hrsz-ú, 3964 m2 nagyságú; 376. hrsz-ú,
816 m2 nagyságú és a 408. hrsz-ú, 1039
m2 nagyságú belterületi földterületeket
50,-Ft/m2 áron eladja,
164. hrsz-ú, 417 m2 nagyságú belterületi földterületet 52,-Ft/m2 áron eladja, a 197. hrsz-ú, 421 m2 nagyságú belterületi földterületet 60,-Ft/m2 áron eladja, a 199/2. hrsz-ú, 5375 m2 nagyságú
belterületi földterületet 50,-Ft/m2 áron
eladja, a 379. hrsz-ú, 1370 m2 nagyságú
és a 380. hrsz-ú, 1442 m2 nagyságú belterületi földterületeket 50,-Ft/m2 áron
eladja, a 421. hrsz-ú, 809 m2 nagyságú
és a 423. hrsz-ú, 500 m2 nagyságú belterületi földterületeket 75,-Ft/m2 áron
eladja, a 1151. hrsz-ú, 1255 m2 nagyságú belterületi földterületet 103,-Ft/
m2 áron eladja, a 03/61. hrsz-ú, 21.751
m2 nagyságú, 53,27 AK értékű külterületi földterületet 105,-Ft/m2 áron eladja,
a 085/83. hrsz-ú, 5658 m2 nagyságú,
14.77 AK értékű külterületi földterületet
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50,-Ft/m2 áron eladja. Az önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanokra beérkezett pályázatokat bírálták el.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi üresen álló ingatlanokat értékesíti; az 1175. hrsz-ú,
Kossuth L. u. 37. szám alatti ingatlant
3.500.000,-Ft értékben eladja, az 1178.
hrsz-ú, 260,70 lm3 beépített térfogatú,
Kossuth L. u. 43. szám alatti ingatlant
1.281.667,-Ft értékben eladja.
Ezen az ülésen beszámolt a polgármester a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a fontosabb
intézkedésekről adott tájékoztatást, amit
a képviselő-testület tudomásul vett. A
képviselő-testület az alábbi rendeleteket
fogadta el a május 7-i testületi ülésen:
A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a ﬁzetendő térítési díjakról szóló, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásról szóló,
valamint az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésről szóló 5/2008. (II.13.)
Kt. számú rendeletét módosította, az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló rendelet is elfogadásra került. A képviselők határoztak
az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolójáról. A képviselő-testület megemelte a ravatalozóra fordított
költség összegét 1.300.000,-Ft- tal.
A május 28-i ülésen az alábbi napirendi pontokról tárgyaltak a képviselők:
A Közbeszerzési Szabályzatot hagyták jóvá. A TCSGYSZ Intézmény, mint
költségvetési szerv jogállásáról és gazdálkodásáról szóló felülvizsgálatról határoztak, a TCSGYSZ Intézmény módosításokkal egységes szerkezetű Alapító
okiratát hagyták jóvá. Az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak átfogó értékeléséről szóló beszámolót és a Térségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolókat tudomásul vették.
A június 18-i ülésen 3 napirendi
pontról hoztak döntést a képviselők,
amelyek az alábbiak voltak:
A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás
Alapító okiratának jóváhagyása, a Társulási Megállapodás módosítása.
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés jóváhagyása.

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító okiratát
fogadták el.
A garai és a bácsszentgyörgyi képviselő-testületek együttes zárt ülést tartottak 2009. június 18-án, a képviselők
ezen az ülésen választottak ÁMK igazgatót. Az igazgatói munkakör betöltésére három jelölt nyújtotta be pályázatát.
A képviselők mindhárom jelöltet meghallgatták, és úgy döntöttek, hogy GaraBácsszentgyörgy Általános Művelődési
Központ igazgatói feladatok ellátására
megbízzák 2009. július 1. napjától 2014.
július 1. napjáig Solt Csilla pedagógust,
az ÁMK közalkalmazottját.
A képviselő-testület a következő
ülését 2009. július 9-én tartja.
Tájékoztatom a Tisztelt garai lakosokat, hogy Gara Község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendeletei és az
ülések jegyzőkönyvei megtekinthetőek
a www.gara.hu önkormányzati weboldalon.
Kellemes időtöltést, erőt, egészséget,
jó nyári kikapcsolódást kívánok minden
Kedves Olvasónak.
Gara, 2009. július 6.
Striegl Jánosné körjegyző

NEMZETISÉGI
HÍRADÓ
A NÉMET KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Kulturális események
Pünkösd hétfőjén a Vaskúti Német
Kisebbségi Önkormányzat által rendezett Német Nemzetiségi Nap keretében
részt vettünk a kulturális bemutatón.
A község óvodásai, iskolásai, felnőtt
tánccsoportja, fúvós zenekara színvonalas műsort adtak. Az est folyamán
Krisztmann Éva, a nyugdíjas kórus vezetője, átvehette a vaskúti német nemzetiségért kifejtett tevékenységéért járó
díjat.
Július 2-án Nemesnádudvaron ünnepelték meg Ludwig Fischer, magyarországi német író 80. születésnapját. A
német nyelvű mise után a polgármesteri
hivatalban az írót volt tanítványai kö-
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Lovász Mihály, Putterer Antal, Takács
István, Nagy Ferenc, Nádai Norbert,
Rutterschmidt Zsolt, Gaál Istvánné,
Zuck Pálné, Erős Lajosné, Röckl Miklós, Gaugesz Józsefné.

szöntötték művei felolvasásával, visszaemlékezésekkel. A helyi énekkar német
dalok előadásával színesítette a műsort.
Nemesnádudvar polgármestere átadta a
születésnapi meglepetés ajándékot, az
író műveiből összeállított kötetet, melyet a községi önkormányzat adott ki. A
meghitt hangulatú ünnepség után az író
dedikálta könyvét.

met szavalóversenyen 5. helyezett lett,
oklevelet és könyvjutalmat is kapott.
Baja Város polgármestere a 2008-2009es tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért serleggel jutalmazta.
Mivel a megyei német újságban folyamatosan jelennek meg a német kisebbséggel kapcsolatos írásai, valamint iskolai aktivitásáért év végén könyvutalvánnyal jutalmazta iskolája. További
sok sikert kívánunk!
Szakrális emlékhelyek felújítása

Gratulálunk Komjáti Ágnesnek, aki
a Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központjának 9. osztályos
tanulója, és az elmúlt tanévben a német
nyelv tanulásában és használatában ﬁgyelemreméltó eredményeket ért el.
Április 29. napján a Bács-Kiskun megyei német nyelvű vers- és prózamondó
versenyen korcsoportjában 1. helyezést
ért el. Néhány nappal később a Pécsett
megrendezett országos középiskolai né-
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A Német Kisebbségi Önkormányzat
pályázatot nyújtott be a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványhoz, amelyen 130.000
Ft-ot nyert a garai szakrális emlékhelyek felújítására. A tavalyi évben 4 keresztet sikerült rendbe hozatni. Az idei
évre a 3 legelhanyagoltabb emlékhely
felújítását tűztük ki célul. A temető hátsó részében elhelyezkedőt, a Petőﬁ utcait (Ószőlő) és a Kossuth utca végén, a
Bácsszentgyörgy felé vezető út jobb oldalán állót. A temetői kereszt elkészült,
a többinél a munkálatok elkezdődtek. A
pályázaton nyert összeg messze nem fedezi a költségeket, az állami támogatásból, a svábbál tombolabevételéből valamint adományokból pótoljuk. A tavalyi
és az idei munkálatok során több helyi
lakos segített társadalmi munkával,
illetve felajánlásokkal. Ezúton szeretnénk megköszönni nekik: Juhász István,

A Kajtár családnak köszönetet mondunk a református temető utáni kereszt,
valamint a Zorn családnak a Petőﬁ utcai
kereszt felújításáért.
A HORVÁT KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Nyáron sem pihenünk
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat
éves terve a nyári hónapokra is ad munkát.
Július végén, augusztus elején tervezzük a tánc- és tamburás tábort megtartani, melynek szervezése folyamatban van. Augusztus 13-án zarándoklatot
szervezünk Hercegszántóra a Szűzanyához. Augusztus végén Kalocsán veszünk
részt az Antunovity emlékünnepélyen.
Október 24-én vendégül látjuk Kökény
kultúrcsoportját Baranya megyéből,
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SZÉKELY VIGASSÁG
A FARSANG IDEJÉN

melyet a mi kultúrcsoportunk november
végén viszonoz. Mindkét esetben egész
estét betöltő műsor és közös táncház
zárja az estét.
November hónapban a Bács-Kiskun
megyei Nemzetiségi fesztivál keretében
Garán rendezzük meg az ének és népzene megyei bemutatót, így újra egy színvonalas műsort láthat a falu lakossága.
Még novemberben lesz Barcson az
Országos Horvát nap, melyen részt veszünk, majd december 12. napján rendezzük meg a Bács-Kiskun megyei tamburások találkozóját, az Anyák és idősek
napját, ahol megvendégeljük a résztvevőket, és műsorral szórakoztatjuk őket.

Mindebből kiderül, hogy igen sok
még a dolgunk, de eddig sem pihenhettünk; nemrég voltunk a Buna folyónál,
Megyugorjéban, Mosztárban, Szarajevóban. Egyes történészek szerint őseink innen vándoroltak a mai hazába.
Ezt emléktáblával jelöltük a Blagaji új
templom falán.
Programjainkat nem tudnánk végrehajtani szűkös anyagi lehetőségeinkből,
ezért pályázatokon sikerült támogatáshoz jutnunk. Így támogathattuk a kultúrcsoport bulgáriai utazását is.
Krékity István
elnök

2009. évben a Székely Bál február
7-én került megrendezésre. Az idei évben is a hagyományokhoz híven a bál
kultúrműsorral kezdődött, melyet az
óvodások nyitottak meg (köszönet a
felkészítő óvónőknek).
Ezt követte a kisiskolások tánca, akik
a Garai Tánccsoport utánpótlás záloga.
Köszönet ezért a munkáért és további
sikereket a felkészítő tanároknak; Királyné Antal Gabinak és Seregién Orosz
Barbarának. A Garai Ifjúsági Tánccsoport is megérdemelte a közönség elismerő tapsát, melyet újonnan tanult
táncaikért kaptak. Köszönet a Községi
Önkormányzatnak, hogy az idei székely
bálban az ifjúsági tánccsoport olyan ruházatban léphetett a közönség elé, mely
hűen tükrözi a Bukovinai székely népviseletet.
A kultúrműsort a Székely Asszonykórus zárta dalcsokrukkal.
A műsor után a zenét az idei évben
már harmadszor is, közkívánatra a
bonyhádi Sanzon Zenekar szolgáltatta.
A székely bálat nagy létszámú érdeklődő látogatta, mely tükröződött az eladott tombolajegyekből.
Az idei tombolabevételből 20 db szék
árával támogatta a Székelykör Egyesület a Kultúrház javára szervezett (községi) gyűjtést.
A báli belépőkből befolyt pénzből
Hadik András emlékplakettet szeretnénk
elhelyezni a falumúzeum utcai homlokzatára, melyet Harmat István Garán élő,
székelyudvarhelyi származású szobrász
készített.
A nyári szünetben a Kultúrházzal közösen szeretnénk ismét megszervezni
egyhetes magyar néptánc tábort, ahol a
gyerekek a magyar népzenével is ismerkedhetnek.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak az egyesületi tagoknak, akik
anyagi, erkölcsi, ﬁzikális segítséget
nyújtottak, illetve fáradtságot nem kímélve részt vettek a bál szervezésében,
lebonyolításában.
Nagy Ferenc
Garai Székelykör
Egyesület elnöke
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SPORTHÍREK
KIESÉS, VAGY MÉGSEM?!
A 2008/09-es tavaszi idényről egy
táblázatban emlékeznék meg. Itt megtalálható ki, mivel járult hozzá a felnőtt
csapat szerepléséhez.
Összesen 23 fő lépett pályára megye
II-es bajnoki mérkőzésen tavasszal. A
16. helyen zárt a csapat. Tavaszi mérlege 16 meccsből 3 győzelem, 5 döntetlen, 8 vereség, 27 lőtt, 38 kapott gól,
-11-es gólkülönbség, 14 szerzett pont a
16 mérkőzés alatt. A megszerezhető 48
pontból 14-et gyűjtöttünk be, ez 29%-os
teljesítmény. Mérkőzésenként átlagban
1,68 gólt rúgtunk és 2,37-t kaptunk.
Amikor a cikket írtam -2009.07.13án- még nem lehetett biztosan tudni,
hogy kiesünk, avagy jövőre is ebben
az osztályban szereplünk. Reméljük és
harcolunk azért, hogy ne kelljen szélnek
eresztenünk az iﬁstáinkat. Annyi biztos,
hogy Viszmeg István edző visszatér
a csapathoz. A játékos keretben eddig
nincs változás. Edzőmeccsek lekötése,
játékos
Antal Dávid
Antal Tamás
Antal Zsolt
Bakai Olivér
Császár Roland
Csontos Viktor
Hetyei László
Holczer László
Jánosik Dávid
Jenei Zoltán
Kerezsi Ferenc
Kertész Donát
Koller Andor
Kovács Dusán
Kricskovics Marin
Krizsák László
Mészáros Alex
Murinyi Csaba
Szabó Tibor
Szatmári Ákos
Szemerédi Imre
Varró János
Varró Károly
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szervezése folyamatban van. Megmérkőzünk Felsőszentivánnal, Katymárral,
Dávoddal és Regőcével.
Az ifjúsági csapatunk a 13. helyen
végzett. Egy újjáalakult csapatról van
szó, akiknél az életkori problémák
gyakran emésztették az edzőjük és az
intéző idegeit. Ezekkel a problémákkal együtt, voltak szép, nem várt győzelmeik, a felnőtt csapatba is be tudtak
kerülni közülük játékosok. Összegezve
az ifjúsági csapatunk megállta a helyét
a bajnokságban. Néhányukra a felnőtt
csapatnál fognak számítani, kiöregedő
játékos is lesz, akiket pótolni kellene.
Ez nem egyszerű feladat, hiszen serdülő csapatunk nincsen, szűkös a merítési
lehetőség.
Köszönjük a kitartó szurkolóink bizalmát. Vezetőinknek, támogatóinknak
pedig, hogy megteremtik a sportolás
lehetőségét. A játékosoknak jó pihenést
és sikeres, sérülésmentes felkészülést
kívánok!
Antal Zsolt

össz. mérkőzés
2
14
10
16
15
16
16
8
1
1
16
12
11
1
5
12
3
2
16
7
15
1
16

4. GARAI LOVAS – ÉS
FALUNAP (2009. JÚNIUS 14.)
Hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került községünkben a Lovas- és Falunap. A szervező csapat sok
munkával és nagy odaadással igen színvonalas rendezvényt tudott immáron 4.
alkalommal biztosítani a kilátogató közel 2000 néző részére.
Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte Bányai Gábor országgyűlési
képviselő, Bács-Kiskun Megyei közgyűlés elnöke, Rausch Sándor BácsKiskun Megyei közgyűlés alelnöke, és
Bárdos György fogathajtó világbajnok
is.
A Bácska-kupa fogathajtó bajnokság
idei garai fordulójában 31 fogat versenyzett.
A már szokásos kiegészítő programok
mellett a nap egyik legnagyobb eseménye volt, amikor a lovas-nap szervezői
köszöntötték Gara község legidősebb
lovakat szerető és egész életén át lovak-

kezdő

lecserélték

becserélték
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piros lap

gól
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kal foglalkozó lakosát; id. Imre Sándort,
Sanyi bácsit.
A szervezők ismételten megköszönik
a támogatásokat, s a lakosság összefogását, melyek nélkül ilyen minőségű és
látogató létszámú eseményt nem lehetett volna megrendezni.
Az este folyamán a 100 Folk Celsius
együttes szórakoztatta a közönséget.
Dr. Tálas László
Szervezőbizottság vezetője
IDÉN 50 ÉVES A GARAI
KÉZILABDASPORT
„Szemelvények a 2009. június 20.án megrendezésre került garai Kézilabdanapról”.
A mai napon egyszerre 4 évfordulót
ünnepelhetünk.
Idén ünnepeljük a garai kézilabdasport megalakulásának 50. évfordulóját.
40 éve tartunk fenn sportkapcsolatokat a szomszédos országbeli Regőcével,
amely hozzánk az egyik legközelebb
eső falu is.
A garai kézilabda csapat 35 éve és 25
éve megyei bajnokságot nyert.
Ahhoz, hogy a mai ünnepi esemény
létrejöjjön véletlenekre és kitartó munkára volt szükség.
2006-ban, Antal Zsolt, mint végzős
főiskolai hallgató (most tanár Úr) a helyi kézilabdacsapat történelméből írta
szakdolgozatát.
Dr. Tálas László, aki községünk állatorvosa, 2008. novemberében elkérte
Zsolttól a szakdolgozatot. A dolgozat

Hegedűs Gyula és Nagy József, akiknek eme ünnepet köszönhetjük

olvasása során fedezte fel a 4 évforduló
egybeesését. Nagy lelkesedéssel kereste fel Antal Lázárt, Lázit, és javasolta
a speciális évfordulók 2009-ben való
megünneplését. Lázi, mint a régi csapat
játékosa, később intézője, természetesen
hasonló lelkesedéssel fogadta az öletet.
A sikeres lebonyolításért Dr. Tálas
László vezetésével az alábbi szervező
bizottság alakult:
Antal Lázár, Csobolya István, Nádai
József, Tóth József, Tóth László.
Községünkben elsőként Kovács
László tanár Úr foglalkozott a kézilabda
sportággal. Sajnos sokszori próbálkozás
ellenére sem tudtuk elérni őt. Kovács
Lászlót Hegedűs Gyula és Nagy József
tanár Urak követték.

Valamennyiünknek be kell vallania,
hogy e két kiváló tanár és edző munkája
nélkül egyikünk sem állhatna itt ezen a
napon. Köszönjük Tanár Urak!
A helyi kézilabdasport nagy sikerei
között kell említeni a 35 éve és a 25 éve
megyei bajnokságot nyert csapatot. Külön ki kell emelni, hogy a 70-es években
a helyi általános iskola ﬁú kézilabda
csapata 5 alkalommal jutott az országos
úttörő olimpia döntőjébe.
Szent-Györgyi Albert, Nobel díjas
magyar tudós szerint „a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt
a legfontosabb emberi erényekre, az
összetartásra, az önfeláldozásra, tettrekészségre és mindenek előtt a fair play,
nemes küzdelem szabályaira. Aki eze-

Nosztalgiamérkőzés 2.
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ket be tudja tartani az meg fogja állni a
helyét az életben is.”
A Páncsics Miklós utcai Általános
Iskola falán délelőtt 10 órakor emlék
márványtábla került átadásra.
Beszédet mondott:
Tóth László, aki tagja volt a 35 éve
és a 25 éve is megyei bajnokságot nyert
csapatnak.
Regőce (Ridica) szerbiai testvérközség 5 fős delegációjának vezetője
Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Elnöke
Faa Béla Gara község polgármestere
A mérkőzés előtt 1 perces néma felállással megemlékeztünk kézilabdás elhunyt barátainkról.
A kézilabdanapot megelőző napon
(pénteken) a helyi temetőkben eltemetett sportbarátaink sírjainak megkoszorúzása, nagyszámú résztvevő mellett
megtörtént.
Az iskola udvarán közel kettőszáz
néző és volt kézilabdás jelenlétében
hazánk egyik legnevesebb játékvezetői
párosa által vezetett nosztalgia mér-

kőzésre került sor (melyen részt vett a
regőcei delegáció két tagja is). Izgalmas
mérkőzést játszottak a csapatok.
A mérkőzés után, pontosabban 13
órakor került sor a helyi művelődési
házban a kézilabdás fotó és emléktárgy
kiállítás megnyitására, majd az azt követő ebédre. Ez idő alatt kapta meg
Mindenki a névre szóló emlékérmet is.
Ebéd után került sor az Országos Kézilabda Szövetség ajándéktárgyainak
átadására és Sibalin Jakab, volt válogatott kézilabdás, valamint Klúcsó Jenő és
Lekrinszki Tivadar nemzetközi minősítésű kézilabda bírók beszámolóira.
De ami a legfontosabb, hogy a nap
folyamán akár több évtizede egymást
nem látott sportbarátok beszélgetéseire is sor kerülhetett.
A szervező bizottság nevében köszönjük a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Gara Községi Önkormányzat, a Garai Pékség, valamint a Garai
sertéstelep pénzbeli hozzájárulásait.
Kiemelten köszönjük a több mint 100
kézilabdás anyagi támogatását, valamint
valamennyi segítő munkáját, akik segít-

sége nélkül nem kerülhetett volna sor e
kiemelkedően sikeres rendezvényre.
Terveink szerint 2010-ben a kézilabdával kapcsolatban ismételten egyedülálló rendezvényre fog sor kerülni
Garán...
Dr. Tálas László
szervezőbizottság vezetője
KÖSZÖNET
A Garai Sporthorgász Egyesület köszönetet mond az alábbi lakosoknak a
takarmányozási támogatásokért:
K. Imre Sándor
Varga Zoltán
Dárdai Mihály
Farkas Endre
Putterer Antal
Nádai Norbert
Kertész Ferenc
Köszönetet szeretnénk még mondani az anyagi támogatásért Gara Község
Önkormányzatának is.
Tisztelettel:
Horgászegyesület

ÁHÍTAT

Textus: „Te taníts meg arra, amit
én nem látok.
Ha álnokságot követtem el; nem
teszem többé.” Jób 34, 32
A Sivatagi Show című természetﬁlmben van egy részlet, ami arról szól, hogy
a Kalahári sivatagba korán beköszönt a
száraz évszak. A tavak kiszáradnak és a
tó közepén fészkelő pelikán ﬁókák, akik
még ne tudnak repülni, csak kétségbeesetten járkálnak körbe-körbe nem értik, hogy hogyan változhatott meg az a
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szép és élettel teli tó ilyen kegyetlenül,
s hogyan vált a táj pusztasággá. A ﬁlmkockák peregnek és közben különböző
állatokat látunk, akik vizet és árnyékot
keresnek, de csak délibábot találnak.
„Te taníts meg arra, amit én nem látok…” halljuk az igét.
Ezek a sorok arról tanúskodnak, hogy
vannak az életünkben dolgok, amelyeknek értelmét nem ismerjük, amelyeket
át nem látunk. Jób emiatt gyötrődik:
nem látja át, hogy miért is kell ennyit
szenvednie. Ábrahám nem érti, hogy
miért kell szeretett ﬁát feltenni az oltárra. Mózes is felteszi a kérdést: „Miért
küldtél engem ide?” Jézus tanítványai
sem értik mi történt nagypénteken, s azt
még kevésbé, miért üres a sír Húsvét
reggelén. Amikor Emmaus felé haladnak így beszélnek az „idegennek”. „Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg
fogja váltani Izráelt.”

Tönkrement emberi kapcsolatokat
látva vagy átélve, egzisztenciális krízis
küszöbén, betegségben, vagy koporsó
mellett megállva mi sem értjük mi történt velünk, vagy körülöttünk. Eddig
minden elfogadható, és ha küzdelmes
is de szép volt, most pedig egy pillanat
alatt összekuszálódott életünk fonala.
Kegyetlenül megváltozott körülöttünk
a „táj”.
Mindezzel együtt is Isten elé állhatunk, és azt mondhatjuk: Uram, nem
értem sorsomat. Összekeveredett bennem minden. „Te taníts meg arra, amit
én nem látok át.”
„Meg kell tanulnuk vágyakozni az
után, ami a miénk” mondja Simone
Weil.
Az elolvasott imádságban vágyakozás van. Törekvés arra, hogy megérthessem, átláthassam a dolgaimat. Jó lenne
jobban ismerni magamat, sorsomat, az
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ember titkát, Isten akaratát. Az imádkozó embernek nem kell belenyugodni a
dolgaiba. Kereshet, kutathat. Mert noha
„tükör által homályosan”, de már valamit megláthat Isten titkából. Egyik költőnk így vall erről:
„A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - a legszebb perceinkben –
A színéből is -- valamit.”
(Reményik Sándor)
Az imádság megvallása annak, hogy
Isten, aki átlátja a dolgokat. Ő belülről
lát. Tudja mi, miért történik. Ő taníthat
meg erre minket. Jób könyve egy előtörténettel kezdődik. Mennyei színnel.
E nélkül a mennyei szín nélkül értelmetlen lenne Jób története. Ez az ima
azt kéri, hogy földi sorsunkat „mennyei
összefüggésben” láthassuk meg. Szükségünk van erre a mennyei látásra, mert
nélküle úgy járunk, mint a fönt említett
természetﬁlm szereplői: vizet látunk a
távolban, amit nem érünk el, és fákat,
amelyeknek az árnyékában nem húzódhatunk meg. Délibábot kergetünk. „Te
taníts meg engem” kéri az imádkozó.
S Isten erre a régi imádságra Jézus
Krisztussal felel egy emberi sorssal,
életúttal, ha úgy tetszik drámával és
megújulással.
„Ha álnokságot követtem, nem teszem többé” odaszánásunkban felismerhetjük, hogy emberi életünk esendősége töredékessége vétke nemcsak
rajtunk kívül van, hanem bennünk is.
Amíg nem értjük a sorsunkat addig másokat vádolunk. Az imádság által azonban megértjük, hogy belül kell rendezni
a sorsunkat, szívünk legmélyén kell letenni az életünket Isten elé. Ámen
Horváth Andrea lelkész
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plébánosát, hogy szentelje fel a klubot. Az atya szeretettel elfogadta meghívásunkat és megszentelte a megújult
épület valamennyi helyiségét. Közös
imával adtunk hálát az égieknek, hogy
ez a kis közösség helyet kaphat e házban, mert az idős emberek „otthon csak
a négy falat nézegethetik”- nincs kivel
megosszák örömüket, bánatukat. Az
atya vigaszképpen mindannyiunkhoz
szólt és mi örömmel hallgattuk.
Közösen énekelgettünk is, kedves
segítőink, gondozóink velünk együtt
örültek. Mint mindig, most is mindent
megtettek azért, hogy rendben menjenek a dolgok, senki ne maradjon ki
semmiből.
Az ünneplés befejezéseként közösen
elénekeltük a nyugdíjasok dalát. Örültünk, hogy együtt ünnepelhettünk ezen
a feledhetetlen szép napon.
Heffnerné Kovács Irma

Megint történt valami Garán, amit
szeretnénk közzétenni. Felújították a
Kolping Garai Idősek Klubját mindanynyiunk örömére. Ezt ünnepeltük meg
2009. február 4. napján. A munkálatok
elkészülte után tisztelettel felkértük
Reusz József atyát, egyházközségünk
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Kérdéseivel, kérelmével augusztus
1-jétől fordulhat Beréti Bernadett
szociális ügyintézőhöz.
Gara, 2009. július 6.
Striegl Jánosné
körjegyző

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁSOK
Gara – Bácsszentgyörgy Községek
Körjegyzőjétől
6522 Gara, Kossuth L. u. 62. szám
Tel./fax: 79/456-322
E-mail: korjegyzoerika@emitelnet.hu
TÁJÉKOZTATÁS
Gara – Bácsszentgyörgy Községek
Körjegyzőjétől
6522 Gara, Kossuth L. u. 62. szám
Tel./fax: 79/456-322
E-mail: korjegyzoerika@emitelnet.hu
TÁJÉKOZTATÁS

KLUBSZENTELÉS GARÁN

lis nyugdíj-biztosítási igazgatóság.
A támogatás egy alkalommal, a
család egy tagja számára állapítható
meg.
Nem jogosult a támogatásra:
- akinek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem az 57.815,- Ftot meghaladja,
- aki a nyugdíjfolyósítási igazgatóságtól nyugellátást, nyugdíjszerű
ellátást kap,
- aki 2009. évben 15 ezer Ft-ot meghaladó átmeneti segélyben részesült.

Megjelent a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló
136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet.
A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Gara-Bácsszentgyörgy Községek
Körjegyzőségénél lehet beszerezni, illetve benyújtani 2009. augusztus 1-je
és 2009. november 30-a között.
A támogatást szociális segélyként
egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként állapíthatja meg a regioná-

Parlagfű elleni védekezés
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok ﬁgyelmét, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a földhasználó köteles minden
év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbózását megakadályozni, és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az élelmiszerláncról és a hatósági
felügyeletéről szóló XLVI. törvény 17.
§ (1) bekezdésének c) pontja alapján a
termelő, illetve a földhasználó köteles
az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát
vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik. Ugyanezen törvény
50. § (1) bekezdése alapján közérdekű
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védekezést kell elrendelni, ha a termelő,
illetve a földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági
határozat ellenére sem tesz határidőre
eleget. A védekezés elmulasztása ezen
felül növényvédelmi bírság kiszabásával, szabálysértési eljárás kezdeményezésével is járhat.
A közérdekű védekezést külterületen
az ingatlanügyi hatóság (Földhivatal),
belterületen a települési önkormányzat
jegyzője rendelheti el.
A fentiekre tekintettel kérjük a község lakosságát, a nagymértékben elszaporodott és közegészségügyi problémát
okozó parlagfű virágzása előtt, minden
ki végezze el a fertőzött területek kaszálását és az egyéb gyomok irtását. A parlagfű fertőzöttségét és a gyommentesítést a Körjegyzőség - előzetes értesítés
nélkül - ellenőrizni fogja.
A Parlagfűmentes Magyarországért
Tárcaközi Bizottság a parlagfű-mentesítési program keretében eljuttatta hivatalunkhoz a „PARLAGFŰMENTES
HÁZ 2009” feliratú matricákat. Minden
ingatlantulajdonos, aki igazolja, hogy
a lakókörnyezete parlagfűmentes, igényelhet ilyen matricát, amelyet aztán az
ingatlanán jól látható helyen (pl. kapu,
postaláda, ablak) elhelyezhet.
Matricákat igényelni, illetve parlagfűvel kapcsolatos bejelentést tenni
a körjegyzőség hivatalában Slavonits
Radován adóügyi előadónál személyesen vagy a 456-322-es telefonszámon, illetve elektronikusan a
korjegyzoseggara@t-online.hu email
címen lehet.
Gara, 2009. június 7.
Striegl Jánosné
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Kedves Lakosságot,
hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló
16/2009.(II.12.) Korm. rendeletet –
2009. március 1. napi hatállyal – módosító 225/2008.(IX.09.) Korm. rendelet
értelmében a termőföldre vonatkozó
vételi ajánlat, illetve a haszonbérletre
vonatkozó ajánlat közlése nem csak
a körjegyzőség hirdetőtáblájára való
kifüggesztéssel történik, hanem annak
tényéről tájékoztatót is közzé kell
tenni a kormányzati portálon, melyet
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a www.hirdetmenyek.magyarorszag.
hu weboldalon tekinthetnek meg az érdeklődők.
Gara, 2009. július 6.
Jankó Judit Anett
titkársági előadó

Sajtóközlemény
KÖRNYEZETBARÁT ÉS
GAZDASÁGOS A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS
A szelektív gyűjtés első tapasztalatai
a kalocsai és a vaskúti térségben
Vaskút, 2009. május 11.
Az első negyedéves működés eredményei azt mutatják, hogy sikeres a
lakossági szelektív hulladékgyűjtés
Kalocsa, Vaskút és térségében. Az
eddigi begyűjtés és utóválogatás tapasztalatai szerint a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége a vártnak
megfelelő és az így gyűjtött hulladék
kellően tisztának mondható. A szelektív hulladékgyűjtéssel a lakosság
jelentős mértékben hozzájárul környezete megóvásához, és mindemellett csökkentheti a keletkező vegyes
háztartási hulladék mennyiségét, így
mérsékelve az esetlegesen keletkező
többlethulladékok miatt adódó többletköltségeket.
Kalocsa, Vaskút és térségében 2008
nyarán elindult a lakossági szelektív
hulladékgyűjtés. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási
Program keretében – mely 75%-ban az
Európai Unió, 15%-ban a Magyar Állam, 10%-ban pedig az érintett 82 önkormányzat támogatásával került megvalósításra 2005-2008 között – a térségben 248 szelektív hulladékgyűjtő sziget
került kihelyezésre, melyet a lakosság a
nap bármely szakában külön térítési díj
nélkül használhat.
A szigetekről 2009. első negyedévében közel 70 tonna üveg-, 45 tonna
papír- és 30 tonna műanyaghulladékot szállított be a szolgáltató a Vaskúti
Hulladékkezelő Központba, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékot szakszerűen előkezelik a további hasznosítás
érdekében. A begyűjtött szelektív hulladék tisztasága településenként változónak mondható, összességében 70%-os
tisztaságú volt, ami egy részben induló

szelektív hulladékgyűjtési rendszer tekintetében jó eredménynek mondható.
Ez az arány többek között annak köszönhető, hogy Vaskút térségében egyes
településeken már több éve folyik a szelektív hulladékgyűjtés, így a lakosság és
a szolgáltató is rendelkezik gyakorlati
tapasztalatokkal.
A háztartási hulladék szelektív válogatásával csökkenthető a vegyes
hulladék mennyisége, így elkerülhetjük, hogy a szeméttároló edényeink
túl hamar megteljenek. Amennyiben
mégis szükséges a többlethulladék
tárolásához kötelezően használandó
emblémás zsák beszerzése, azt a következő elérhetőségeken szerezheti be
a lakosság: egyes önkormányzatoknál,
a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft. ügyfélszolgálati irodáinál (Vaskút,
Baja, Kalocsa), valamint a szolgáltató
megbízott partnereinél (Bajai Kommunális Kht. – Baja, Kercsó Antal
EV – Dunapataj, Váradi Gyula EV –
Dunapataj, Kalocsa Városi Kommunális Intézmény – Kalocsa).
A szolgáltató továbbra is számít a
lakosság segítségére, hogy a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek konténereibe
csak szétválogatva, tisztán és a műanyag hulladékos gyűjtőedénybe pedig
összelapítva helyezzék el a hulladékot.
A szelektív gyűjtőszigetek mellé elhelyezett háztartási vegyes hulladékot a
szolgáltatónak továbbra sem áll módjában elszállítani.
A szolgáltató a jövőben bevezeti az
italos kartondobozok gyűjtését (gyümölcsleves-, tejes dobozok), melyeket
a műanyag hulladék gyűjtésére kihelyezett, sárga színű konténerbe kell bedobni. Az italos kartondobozokat a telephelyre történő beszállítást követően
fejlett válogatótechnológiával különválogatják a PET palack hulladéktól és bálázzák. Ezzel a lépéssel tovább növelhető a szelektív gyűjtésbe bevont anyagok
köre, az újrahasznosítást és a környezet
védelmét elősegítve.
A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., illetve az ügyfélszolgálati irodák telefonszámai: 79/524-821
(Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft.), 79/420-609 (Bajai Ügyfélszolgálati Iroda), 78/461-377 (Kalocsai
Ügyfélszolgálati Iroda). Ezeken a telefonszámokon bárki felkeresheti a
szolgáltatót, ha a hulladékszállítással,
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szolgáltatással kapcsolatos kérdése,
kérése adódik.
***
A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektről
A 2002-2010 között Baranya, BácsKiskun és Csongrád megye területén
megvalósuló 11,2 milliárd forint összegű beruházás a térség 82 települését, 110
ezer háztartását és 345 ezer lakosát érinti.
A Projekt keretén belül megépült többek között 2 regionális szerepet betöltő
hulladékkezelő központ, 1 hulladékátrakó állomás, 3 hulladékválogató, 4
komposztáló telep, 13 hulladékudvar,
valamint kialakításra került 397 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, és 83 hulladéklerakó rekultiválására kerül sor.
A Homokhátsági Regionális Települési
Hulladékgazdálkodási Projekt 75%-ban
az Európai Unió, 15%-ban a Magyar
Állam, 10%-ban pedig az érintett 82
önkormányzat támogatásával valósul
meg.
Az új szolgáltatási rendszer három
térségre oszlik. Ezek a következők:
Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ térsége: Bugac,
Bugacpusztaháza, Csongrád, Felgyő,
Fülöpjakab, Gátér, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Móricgát,
Pálmonostora, Petőﬁszállás, Tiszaalpár,
Tömörkény
Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ térsége: Bócsa,
Csólyospálos, Harkakötöny, Imrehegy,
Jánoshalma, Kecel, Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa,
Kömpöc, Kunfehértó, Pirtó, Soltvadkert,
Szank, Tázlár, Zsana
Vaskúti Regionális Hulladékkezelő Központ térsége: Bátya, Drágszél,
Dunapataj, Dunaszentbenedek, Foktő, Géderlak, Homokmégy, Kalocsa,
Miske, Ordas, Öregcsertő, Szakmár,
Újtelek, Uszód, Bácsalmás, Bácsbokod,
Bácsborsód,
Bácsszentgyörgy,
Bácsszőlős, Baja, Bátmonostor, Borota,
Császártöltés,
Csátalja,
Csávoly,
Csikéria, Dávod, Dunafalva, Dusnok,
Érsekcsanád,
Érsekhalma,
Fajsz,
Felsőszentiván, Gara, Hajós, Hercegszántó, Humorúd, Katymár, Kunbaja, Kisszállás, Madaras, Mátételke,
Mélykút, Mohács, Nagybaracska,
Nemesnádudvar,
Rém,
Sükösd,
Szeremle, Tataháza, Vaskút
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KÖZLEMÉNY
Osztrogonácz Zorán induló mezőgazdasági vállalkozó, a ﬁatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás jogcímre (EMVA 6.122.01.01)
pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2008.09.03. napján, induló mezőgazdasági vállalkozáshoz 10.149.200,Ft támogatást nyert. A vállalkozás fő
tevékenysége a szántóföldi növénytermesztés, célja a támogatás felhasználásával egy hosszú távon nyereséges mezőgazdasági vállalkozás megalapozása,
mely hozzájárul Gara község fejlődéséhez, népesség megtartásához.

AJÁNLATI
FELHÍVÁSOK
AJÁNLATI FELHÍVÁS
Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 2/2009.(II.12.)
Kt. sz. rendelete alapján az alábbi ajánlati felhívást teszi közzé:
1.) Az ajánlatot kiíró neve, székhelye:
Gara Község Önkormányzata 6522
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
2.) Az ajánlat célja: önkormányzati
tulajdonú ingatlanok elidegenítése
(értékesítése)
3.) Az ajánlat tárgya: Gara, Bunyevác u. 63. szám alatti (905 hrsz-ú)
üres lakás (592 m2) értékesítése
1.528.700,-Ft összegben,
Gara, Páncsics M. u. 17. szám alatti
(737 hrsz-ú) üres lakás (892 m2) értékesítése 5.122.560,-Ft összegben,
Gara, Kossuth L. u. 66. szám alatti
(289 hrsz-ú) üres lakás (320 m2) értékesítése 1.279.600,-Ft összegben,
Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti (1178 hrsz-ú) üres lakás (150,40
m2) értékesítése 1.035.567,-Ft öszszegben,
Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti
(1178 hrsz-ú) jelenleg bérelt lakás,
de várható kiköltözés 2009. októ-

ber-november hónap (280 m2) értékesítése 2.041.042,-Ft összegben.
4.) Az ajánlatok benyújtásának helye:
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügyintézői iroda
5.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3
példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalon
aláírva és „eredeti” megjelöléssel
kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a
helyrajzi számú lakás értékesítésére. A boríték semmilyen utalást ne
tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
6.) Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálásának szempontja elsődlegesen a vételár nagysága.
7.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi
a következők:
- az ajánlati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
- az ajánlattevő ajánlata a vételár
összegére vonatkozóan;
- az ajánlattevő nyilatkozata az
ajánlati kötöttség elfogadására
vonatkozóan;
- Az ajánlatok benyújtásának, és
nyilvános bontásának határideje:
2009. augusztus 31. (hétfő)
9.00
- Ezzel egyidőben kerül sor az
ajánlatok bontására is a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó
termében
8.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30
napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázati eljárásra vonatkozóan
további információ kérhető: Gara
Község Körjegyzőségénél Juhász
Zoltánné lakásügyi előadónál.
9.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér
ajánlati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során
10.) Az ajánlatok elbírálása: a benyújtott pályázatokról 30 napon belül
döntés születik.
Egyéb információ:
Üresen álló önkormányzati lakás értékesítése esetén a vételár egy független
értékbecslő által készített értékbecslés
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szerint az abban megállapított forgalmi
érték alapján kerül meghatározásra. A
vételár a forgalmi értéknél alacsonyabb
nem lehet.
Az üresen álló lakás megvásárlására, a vételárra részletﬁzetés nem adható.
Az ajánlati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy vehet részt ajánlóként, aki, vagy amely vállalja, hogy az
Önkormányzattal, szembeni bármilyen
jogügyletből kifolyó, lejárt tartozását
legkésőbb a ajánlatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Az
ingatlanok előzetes időpont egyeztetés
után megtekinthetőek. Időpont egyeztetés
a 79/456-322-os telefonszámon kérhető.
A nyertes pályázó a vételár kiegyenlítését
követően az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles
megﬁzetni. Amennyiben a nyertes pályázó 15 napon belül nem ﬁzeti meg maradéktalanul a vételárat, úgy az önkormányzat elállhat a szerződéstől, és a sorrendben
második legnagyobb ajánlatot kínáló pályázónak felkínálhatja, azonos feltételek
mellett, az érintett ingatlant.
A nyertes pályázó viseli az adásvétellel
kapcsolatos ügylet illetékét. Az ügyvédi
munkadíj a vevő terhe. Az ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre. A kiíró fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázati eljárást – akár indoklás
nélkül is – eredménytelennek minősítheti. Az ajánlati kiírás 2009. július 10-én a
Körjegyzőség hirdetőtábláján, a www.
gara.hu weboldalon és a Garai Híradó
című újságban kerül meghirdetésre.

4.)

5.)

6.)

7.)

AJÁNLATI FELHÍVÁS
Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 2/2009.(II.12.)
Kt. sz. rendelete alapján az alábbi ajánlati felhívást teszi közzé:
1.) Az ajánlatot kiíró neve, székhelye:
Gara Község Önkormányzata 6522
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
2.) Az ajánlat célja: önkormányzati tulajdonú üzletek elidegenítése (értékesítése)
3.) Az ajánlat tárgya: Gara, Bunyevác u.
61. szám alatti (904 hrsz-ú) vállalkozó által bérelt kozmetika (19,6 m2)
értékesítése 999.760,- Ft összegben,
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8.)

9.)

Gara, Bunyevác u. 61. szám alatti
(904 hrsz-ú) vállalkozó által bérelt
fodrászüzlet (37,6 m2) értékesítése
1.523.760,- Ft összegben,
Gara, Bunyevác u. 61. szám
alatti
(904
hrsz-ú)
vállalkozó által bérelt virágüzlet
(58 m2) értékesítése 947.760,- Ft
összegben.
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügyintézői iroda
Az ajánlatok benyújtásának módja:
az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melyből
egy példányt minden oldalon aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a helyrajzi számú kozmetikai szolgáltatást
nyújtó helyiség értékesítésére”. A
boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére
vonatkozólag!
Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálásának szempontja elsődlegesen a vételár nagysága.
Az ajánlat minimális tartalmi elemi
a következők:
- az ajánlati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
- az ajánlattevő ajánlata a vételár
összegére vonatkozóan;
- az ajánlattevő nyilatkozata az
ajánlati kötöttség elfogadására
vonatkozóan;
- Az ajánlatok benyújtásának, és
nyilvános bontásának határideje:
2009. augusztus 31. (hétfő)
9.00
- Ezzel egyidőben kerül sor az
ajánlatok bontására is a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó
termében
Az ajánlati kötöttség minimális
időtartama: a pályázó ajánlatához
30 napig kötve van. Az ajánlati
kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor
kezdődik. A pályázati eljárásra
vonatkozóan további információ
kérhető: Gara Község Körjegyzőségénél Juhász Zoltánné lakásügyi
előadónál.
Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér
ajánlati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során

10.) Az ajánlatok elbírálása: a benyújtott pályázatokról 30 napon belül
döntés születik.
Egyéb információ:
A bérelt kozmetikai szolgáltatást nyújtó helyiség értékesítése esetén a vételár
egy független értékbecslő által készített
értékbecslés szerint az abban megállapított forgalmi érték alapján kerül meghatározásra. A vételár a forgalmi értéknél
alacsonyabb nem lehet.
A bérelt kozmetikai szolgáltatást nyújtó
helyiség értékesítése, annak a személynek a részére kell elidegeníteni, aki a
forgalmi értékhez viszonyítva a legmagasabb vételár ajánlatot teszi.
Ha a bérelt kozmetikai szolgáltatást
nyújtó helyiséget bárki megvásárol, a
vételárra részletﬁzetés nem adható.
Az ajánlati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy vehet részt
ajánlóként, aki, vagy amely vállalja,
hogy az Önkormányzattal, szembeni
bármilyen jogügyletből kifolyó, lejárt tartozását legkésőbb a ajánlatok
benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. A helyiség előzetes
időpont egyeztetés után megtekinthetőek. Időpont egyeztetés a 79/456-322-os
telefonszámon kérhető. A nyertes pályázó a vételár kiegyenlítését követően
az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 15 napon belül köteles megﬁzetni. Amennyiben a nyertes pályázó 15
napon belül nem ﬁzeti meg maradéktalanul a vételárat, úgy az önkormányzat
elállhat a szerződéstől, és a sorrendben
második legnagyobb ajánlatot kínáló
pályázónak felkínálhatja, azonos feltételek mellett, az érintett ingatlant.
A nyertes pályázó viseli az adásvétellel
kapcsolatos ügylet illetékét. Az ügyvédi
munkadíj a vevő terhe. Az ingatlanok a
kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre. A kiíró fenntartja magának azt
a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár
indoklás nélkül is – eredménytelennek
minősítheti. Az ajánlati kiírás 2009. július 10-én a Körjegyzőség hirdetőtábláján, a www.gara.hu weboldalon és a
Garai Híradó című újságban kerül meghirdetésre.
Gara
Striegl Jánosné
körjegyző
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GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
12/2009. (VII. 9.) RENDELETE A
HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL
Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a házszámozás szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Gara Község teljes közigazgatási területére.
2. §
A házszám megállapítás lehetséges
esetei:
- Új, eddig házszámmal nem rendelkező ingatlan beépülése;
- Már beépített, de újraosztott terület átszámozása;
- Új közterület kialakulása (pl. új
utcanyitás, meglévő közterületi
rendszer átalakítása utcaszakaszolással).
3. §
Házszámozási kérelmet a rendelet
1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az ott felsorolt, a
tulajdonjog igazolására alkalmas melléklettel együtt.
4. §
(1) A házszámozás határozattal történő
megállapítása a polgármester hatásköre.
(2) Házszámmal nem rendelkező újonnan létesült épület esetén a házszám
megállapítását az ingatlan bármelyik tulajdonosa a jogerős használatbavételi engedély megszerzését
követő 8 napon belül köteles kérni.
(3) Házszám megállapítását az ingatlan bármelyik tulajdonosa kérheti,
amennyiben az ingatlan rendelkezik
ugyan házszámmal, de a korábbi
megállapítást követően a beépített
környezetben olyan mértékű változás állt be, amely újraszámozást
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(4)

(5)

(6)

(7)

tehet szükségessé (pl. ingatlanok
összevonása, így házszámok megszűnése, a már megosztott ingatlanok továbbosztása, így az alátört
házszám további alátörése, illetve
ingatlan megosztása saroktelek,
illetve két, utcára néző telek esetében, ahol az alátörés során már nem
egyértelmű az ingatlan közterületi
elnevezés szerinti besorolása).
A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg a következő
esetekben:
a) Új közterület létrejötte:
- Utcanyitás,
- Meglévő közterület szakaszolása,
- Terület újraosztása;
b) A kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány
esetén.
Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az
összes érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.
A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:
- A kérelmező nevét, bejelentett
lakcímét (kérelemre indult eljárás esetén),
- A házszám elrendelő azonosító
adatait (hivatalból indult eljárás
esetén),
- A házszám megállapítás okát,
- A házszám változásával érintett
ingatlanok helyrajzi számát,
- A házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és
változás utáni pontos címét (település, közterület elnevezése,
házszám, alátörés).
A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:
- A kérelmezővel,
- A házszámozással érintet ingatlanok tulajdonosaival,

-

A területileg illetékes körzeti
földhivatallal,
- A területileg érintett népességnyilvántartással.
(8) A házszámozási eljárásra (önkormányzati hatósági ügy) egyebekben
a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. §
(1) A házszámozás szabályai:
- Új utcanyitás esetén a településközponttól a külterület irányába
növekvő számozással történhet
úgy, hogy az utca jobb oldala
páratlan, bal oldala páros számú számozást kap.
- Kialakult számozás esetén a hagyományos számozáshoz igazodva.
(2) Meglévő számozás esetén a közbeiktatott házszámok a megosztott
földrészlet házszámának alátörései
lesznek az ABC betűivel jelölve.
(3) Alátörés alátörése nem engedélyezhető, ilyen esetekben az alátörés újra jelölésével állapítható meg a házszám.
6. §
Az épületek házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható
módon fel kell tüntetni.
7. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az
ingatlan új házszám megállapításával
kapcsolatban beállt változást - személyi okmányaiban, ingatlan nyilvántartásban, közüzemi szerződéseiben és
ott ahol jogszabály bejelentési kötelezettségét megállapítja - bejelentenie.
(2) A tulajdonos köteles a házszámváltozással érintett, az ingatlanon
állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyeket
tájékoztatni az épület új házszámáról.
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8. §
(1) Az utca-házszám jegyzéknek a
rendelet 2. mellékletében szereplő
adatlap minta alapján történő vezetéséről a polgármester gondoskodik.
(2) Az utca-házszám jegyzékben minden belterületi ingatlant szerepeltetni kell a következő adatokkal:
- a közterület elnevezése,
- az ingatlan helyrajzi száma,
- az ingatlan felmérés során megállapított házszáma,
- a házszám meghatározásának
módja (eredeti felvétel, illetve
új házszám esetén a határozat
száma, dátuma),
- a házszám meghatározásának
időpontja.

(3) Eredeti felvétel módosítására, illetve új házszám bevezetésére csak
határozattal kerülhet sor.
9. §
Fogalommeghatározás e rendelet alkalmazásában:
- házszám: belterületen lévő beépített
ingatlan sorszáma.
- eredeti felvétel: az utca-házszám
jegyzék összeállításakor kialakult
házszámok.
- alátörés: meglévő ingatlan megosztása során a kiinduláskor meglévő
házszámból az ABC betűit felhasználva keletkeztetett új házszám, mely
a már beépített ingatlan meglévő
házszám megváltoztatásával, illetve
az újonnan létrejött ingatlan(ok) új
házszám megállapításával történik.

10. §
Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén
lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell
alkalmazni.
Gara, 2009. július 9.
Faa Béla
polgármester
Striegl Jánosné
körjegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Gara, 2009. július 10.
Striegl Jánosné
körjegyző
(A rendelet mellékletei a Körjegyzőségi hivatalban megtekinthetők.)

www.garaweb.hu

4. Garai Lovas- és Falunap
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