III. Évfolyam 3. Szám

Tisztelt Bocskaikerti Polgárok!
Újságunkban tájékoztatjuk a település lakosságát 2009 II. felében történt eseményekről, az
elért eredményeinkről. Beszámolunk a települést érintő aktuális kérdésekről, pályázatokról,
közérdekű információkról.
2009. évi fejlesztések
Önkormányzatunk költségvetéséből 19,3 millió Ft-ot különít el a saját erőből megvalósítandó
fejlesztésekre. Ebből az összegből kívánjuk megoldani a közvilágítás fejlesztését, az utak
karbantartását, szikkasztó árkok készítését, közterületek gondozását és a parkoló
járdaszigeteinek akadály-mentesítését. Befejeződtek a tanév kezdés előtti belső javítási
munkálatok az általános iskola épületében.
Pályázati eredmények
Pályázatokon eddig több mint 450 millió Ft-ot sikerült elnyernünk, amelyekhez mintegy 25
millió Ft önrészt biztosítunk, ez azért nagy eredmény, mivel önkormányzatunk éves
költségvetése 400 millió Ft.
Tanyagondnoki gépjármű beszerzésére 8,3 millió Ft támogatást nyertünk. A pályázat
előírásainak megfelelően, ezt az összeget 1,7 millió Ft-al egészítettük ki és építettünk 500 ezer
Ft értékben egy fedett garázst a hivatal udvarán. A Volkswagen Transporter típusú
személygépkocsit, július 9-én vettük át használatra.
Augusztus 12-én aláírásra került az iskola-óvodabővítés pályázatának 378 millió Ft-ról szóló
támogatási szerződése. Az elnyert támogatást önkormányzatunk 20 millió Ft önrésszel
egészíti ki. A munkálatok augusztus végén megkezdődtek és várhatóan 6 hónap alatt
megvalósul a beruházás.
Az általános iskolai és óvodai dolgozók képzésére és felszerelésre TÁMOP pályázaton 31
millió Ft támogatást nyertünk.
Várhatóan szeptember végéig döntés születik a településközpont fejlesztésre 48,2 millió Ft
értékben benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban. A pályázat megvalósításához
önkormányzatunk 10 millió Ft önrészt vállalt. A fejlesztésből a szolgáltatóház mögötti
játszóteret újítjuk fel. Térburkolat, padok, zöld növényzet kerül a szolgáltatóház előtti
közterületre és az iskola előtti parkolóba, és kijavításra kerülnek a ravatalozó épületén
keletkezett külső hibák is.
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Pályázati kiírás jelent meg belterületi gyűjtő út aszfaltozására, beadási határidő szeptember
13. A pályázat feltételei között szerepel, hogy legalább 750 méter hosszúságúnak kell lennie a
gyűjtőútnak.
Ennek a kiírásnak sajnos csak a Debreceni utca felel meg, amelynek mindkét oldalát le
akarjuk aszfaltozni. A pályázaton 150 millió Ft-ot szeretnénk elnyerni, az önrész nagysága
ennek a 15 %-a.
Tájékoztató aktuális pályázatokról
Szeptemberben kerül megrendezésre, a tájékoztatóval egybekötött pályázati fórum. Az
önkormányzat által szervezett rendezvényen - amely idén már a második - a lakosság, civil
szervezetek és vállalkozók vesznek részt. Előadást tart a munkaügyi központ vezetője és a
pályázatokat előkészítő és kiíró szervezetek munkatársai, a már megjelent és a még az
előkészítés alatt álló pályázatokról.
Ipartelepítés
Augusztus elején tárgyalásokat folytattunk egy befektető csoporttal, akik napelem készítő
gyárat szeretnének létesíteni, Bocskaikert ipartelepítésre kijelölt területén. A beruházás 18
hónap alatt készülne el, bekerülési értéke 18 milliárd Ft, a tervezett dolgozói létszám 250 fő.
Közérdekű
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az iskola-óvoda bővítés munkálatai nem érintik jelentősen
az intézményekben folyó munkát. Az óvodából a gyerekeket nem kell átvinnünk az iskola
tornatermébe. A munkálatok ütemezése lehetővé teszi, hogy a gyerekek maradhatnak az
óvodában. A kivitelező a munkálatok helyszínét biztonságosan elkeríti az óvodában és az
iskolában is. Erről a szülők tájékoztatást kaptak az intézményekben és a szülői értekezleteken.
Ősszel az önkormányzat facsemetéket ültet a közterületekre és a 4.sz. főút mellé, ezért
egyeztető megbeszélést folytattam a Nyírerdő hajdúhadházi vezetőjével.
Eredményes az együttműködés az önkormányzat és az Együtt az Állatokért Alapítvánnyal,
ennek köszönhetően jelentősen csökkent a kóbor kutyák száma.
Az óvoda kerítésénél található szelektív konténert áthelyezzük a 4.sz.főút mellett található
parkolóhoz.
Az E.ON részére több levelet is küldött önkormányzatunk. A közvilágítás időben történő be
és ki kapcsolása - ennek köszönhetően - már megfelelően történik. Várjuk még a szolgáltató
válaszát - vélhetően az áramingadozás miatt keletkezett – a lakosság körében tapasztalt,
műszaki berendezések meghibásodásával kapcsolatban.
A szennyvízcsatorna hálózatunk karbantartásának éves költsége 400-700 ezer Ft. Ezeknek a
költségeknek többsége javítási költség, melyek oka, az átemelő szivattyúk gyakori
meghibásodásai. A szivattyúkat tönkre teszik a csatornahálózatba bekerülő idegen tárgyak, a
nem odavaló hulladékok. Tisztelettel kérjük a lakosságot, vigyázzunk a szennyvízcsatorna
hálózatunk működőképességére, ne juttassunk a rendszerbe olyan anyagokat, amelyek
meghibásodásokat, illetve károkat okozhatnak.
„Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskaikert 5.” Körbélyegzője
elveszett. Használata 2009. 08. 27-től érvénytelen.
Utak kezelése
A MÁV-tól sikerült kedvezményesen rostaalj kavicsot vásárolnunk, amelyet útjaink javítására
használunk fel. Így sikerült a Diófa, Vincellér, Tanító, Csillag, Poroszlay, Homok utcáknak az
állapotán javítani. A Diófa utca elején szikkasztó árkot alakítottunk ki, melyek kialakítását
további utcákban is folytatni akarunk. Őszre tervezzük az útjaink gréderezését.
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Szent Iván Éj
Visszatérő hagyomány már településünkön a Szent Iván Éji ünnepség megrendezése, amelyet
most is fokozott érdeklődés kísért.
A rendezvényen nagy sikerrel lépetek fel a Bocskaikert Dance Band tagjai, élénk figyelem
kísérte a hastáncosok és a tűzzsonglőrök bemutatóját. A műsorszámok között sport bemutató,
ének és társas tánc szerepelt.
Igénybe vehette a még a közönség a csillagvizsgálót és nem maradt el a parázson járás sem. A
jó hangulatról, büfé, különféle árusok és a hagyományoknak megfelelően, élő zenekar
gondoskodott.
Augusztus 20.
Kenyérszenteléssel egybekötött ünnepségen emlékeztünk meg a magyar állam alapításáról.
Az ünnepségen beszédet mondott Szőllős Sándor polgármester, felléptek óvodásaink, az
iskola néptáncosai és népdalt énekeltek az idősek klubjának tagjai. Az új kenyeret
megszentelték, illetve áldást mondtak az egyházak képviselői.
A programok szervezésében a kulturális bizottság és a Teleház vettek részt. A
programok végrehajtását az intézményeink dolgozói végzik. Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek az önzetlen munkájáért.
Szőllős Sándor
polgármester

Tisztelt Bocskaikerti Polgárok!
Tájékoztató a Kríziskezelő Programról
Döntött a kormány arról, hogy egymilliárd forintos induló kerettel elindítja a Kríziskezelő
Programot, amelynek célja, hogy egyszeri, kis összegű vissza nem térítendő állami támogatást
nyújtson a válság hatására krízishelyzetbe került családoknak.
A legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer, kivételes esetekben maximum 100 ezer forintos
támogatásra azok lehetnek jogosultak, akik:
a) felnőtt korúak (18 év felettiek) és nem részesülnek nyugellátásban,
b) családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért (57 815
forintot)
c) a válság hatására krízishelyzetbe kerültek: pl., elveszítették munkahelyüket, vagy jelentős –
több mint 20 százalékos – j9övedelemveszteségwet szenvedtek el, vagy lakáshitelük havi
törlesztő részletének növekedése meghaladja a 20 százalékot, vagy egészségi állapotuk
megromlott.
d) 2009-ben a kérelem benyújtásának időpontjáig nem részesültek 15 000 Ft- ot meghaladó
átmeneti segélyben, valamint a kérelem benyújtását megelőzően 90 napon belül átmeneti
segély iránti kérelmet benyújtottak, és azt jogerősen elbírálták, illetőleg ha az önkormányzat
nem tud részükre átmeneti segélyt biztosítani (családjukban az egy főre jutó jövedelem
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meghaladja a 42 750 Ft-ot, egyedülálló esetén az 57 000 Ft-ot), és nincs folyamatban lévő
átmenti segély iránti kérelmük.
A Magyar Államkincstár 10032000 00285575 50000067 számmal megnyitotta azt a számlát,
amelyre magánszemélyek, gazdasági szervezetek anyagi helyzetük függvényében, önkéntesen
tehetnek felajánlást, növelve a Kríziskezelő Program pénzeszközeit.
A számla felett a Szociális és Munkaügyi Minisztérium rendelkezik, amennyiben az adózó
hozzájárul, a tárca honlapjára felkerül a magánszemély, vagy a gazdasági szervezet neve és az
adomány összege.
Átlagosan 35 ezer forint összegű támogatással számolva – figyelembe véve, hogy az induló
keret kiegészül a felajánlásokkal – országosan körülbelül 60 ezer család kaphat támogatást.
A kérelmet augusztus 1. és november 30. között lehet beadni a lakóhely, illetve a tartózkodás
hely szerinti illetékes település önkormányzat jegyzőjéhez.
Adókról
2009. augusztus 31-ig minden érintett megkapta az adónemekről és a pótlékokról szóló
értesítőt. A meglévő hátralékokat célszerű minél hamarabb rendezni, elkerülendő a pótlék
további halmozódását. Az évi adók II. részletét pótlékmentesen 2009. szeptember 15-ig lehet
befizetni az alábbi számlaszámokon:

Kommunális adó:
Gépjárműadó:
Iparűzési adó.
Pótlék:

60600187-11012823
60600187-11012847
60600187-11012854
60600187-11012878

Tanyagondnoki szolgálatról
2009. augusztus 01-től kezdődően Bocskaikertben beindítottuk a II. tanyagondnoki körzetet.
Ez azt jelenti, hogy mind a két külterületi településrésznek külön-külön tanyagondnoka van,
illetve a belterületen is meghatározott területmegbontással külön-külön látják el feladataikat.
A szociális ügyek intézése mellett fokozott figyelmet fordítanak az elhanyagolt, gazos
ingatlanok, a szabálytalanul közterületen tárolt építőanyagok, törmelékek feltérképezésére.
Kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akik a feltérképezést és az állapotrögzítést követően
felszólítást kapnak, az abban a megjelölt határidőn belül tegyék rendbe az ingatlant, a
szabálysértési eljárás megindításának elkerülése végett.
Házi segítésnyújtásról
A Képviselő-testület 2009. augusztus 12-i ülésén módosította a pénzben, természetben és a
személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
rendeletét, mely szerint Bocskaikertben a házi segítségnyújtás, mint szolgáltatás 2009.
szeptember 01-től kezdődően minden ellátott számára térítésmentes.
Szaniszló Tamás
jegyző
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E-ON területén fogyasztási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók
támogatása
E-ON területén fogyasztási hellyel
rendelkező rászoruló fogyasztók
támogatása

A támogatás célja a kedvezőtlen élethelyzetben lévő tartozást felhalmozott fogyasztók
adósságának
csökkentése,
valamint
a tartozássallévő
nemtartozást
rendelkező
védendőnek
minősülő
A
támogatás célja
a kedvezőtlen
élethelyzetben
felhalmozott
fogyasztók
fogyasztók adóssá
válásának
megelőzése.
adósságának
csökkentése,
valamint
a tartozással nem rendelkező védendőnek minősülő
Pályázók
köre:
fogyasztók adóssá válásának megelőzése.
Fogyasztók,
akiket a szolgáltatásból 2009. március 31. előtt kikapcsoltak és háztartásukban az
Pályázók köre:
egy
főre
eső
nettó jövedelem
nem haladja
az 57.000
Ft-ot
Fogyasztók, akiket
a szolgáltatásból
2009.meg
március
31. előtt
kikapcsoltak és háztartásukban az
A
végrehajtási
rendelet
kategóriái
szerint
a
Szolgáltató
által
védendőnek
minősülő fogyasztók.
egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot
A
kategórián
belül
támogatást
kérhetnek:
A végrehajtási rendelet kategóriái szerint a Szolgáltató által védendőnek minősülő fogyasztók.
1.
a díjhátralékkal
A kategórián
belülrendelkező
támogatást fogyasztók;
kérhetnek:
2.
a
díjhátralékkal
nem
rendelkező
fogyasztók.
1. a díjhátralékkal rendelkező
fogyasztók;
Védendőnek
minősül
a személy,fogyasztók.
aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
2.
a díjhátralékkal
nemazrendelkező
-Védendőnek
a szociális igazgatásról
és
szociális
ellátásról
szóló 1993.
évi III. törvény
szerint
minősül az a személy, aki,
vagy akinek
a háztartásában
élő személy:
a)
rendszeres
szociális
segélyben
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerint
b)
időskorúakszociális
járadékában
részesül
a) rendszeres
segélyben
-b)a időskorúak
gyermekek járadékában
védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény szerint
részesül
c)
- arendszeres
gyermekekgyermekvédelmi
védelméről és a kedvezményben
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény szerint
d)
otthonteremtési
támogatásban
részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven
c) rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben
belül
d) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven
e)
nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába
belül
elhelyezett
átmeneti
vagy nevelőszülő,
tartós nevelésbe
vett gyermeket
e) nevelőszülő,
hivatásos
aki saját
háztartásában neveli a gondozásába
-elhelyezett
a fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségük
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeketbiztosításáról szóló törvény szerint
f)
támogatásban;
- afogyatékossági
fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint
g)
vakok
személyi
járadékában
f) fogyatékossági támogatásban;részesülő személy;
-g)a vakok
családok
támogatásáról
szólórészesülő
törvény szerint
személyi
járadékában
személy;
h)
az
a
személy
aki,
vagy
aki
után
szülője
vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
- a családok támogatásáról szóló törvény szerint
részesül
h) az a személy aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
részesül
Jogosultság igazolása – szükséges mellékletek
- A kikapcsolás
tényét–ésszükséges
a felhalmozott
tartozást igazoló dokumentumok másolata
Jogosultság
igazolása
mellékletek
-- A
Azkikapcsolás
adatlapban tényét
megjelölt
jövedelmeket
igazoló
másolata másolata
és a felhalmozott tartozástdokumentumok
igazoló dokumentumok
Legutolsó
havimegjelölt
áramszámla
másolata igazoló dokumentumok másolata
-- Az
adatlapban
jövedelmeket
-- Szolgáltató
nyilatkozatának
másolata, hogy Fogyasztó a védendő fogyasztó kategóriába
Legutolsó havi áramszámla másolata
tartozik
(amennyiben
kérelmezőt
regisztrálták
a Szolgáltatónál)
- Szolgáltató nyilatkozatának másolata,
hogy Fogyasztó
a védendő fogyasztó kategóriába
- Amennyiben
fogyasztó
megfelel
a
védendő
kategória
kritériumainak,
de nem nyújtott be
tartozik (amennyiben kérelmezőt regisztrálták a Szolgáltatónál)
nyilvántartásba
vételi
kérelmet
a
Szolgáltató
felé,
úgy
a
fogyasztó
az
adatlapon
jelzettbe–
- Amennyiben fogyasztó megfelel a védendő kategória kritériumainak, de
nem nyújtott
jogosultságot
bizonyító
igazolást
mellékeli támogatási
nyilvántartásba
vételi kérelmet
a Szolgáltató
felé, úgy akérelméhez.
fogyasztó - az adatlapon jelzett –
- jogosultságot
Számlatartozás
esetében
a
számlatartozás
összegének
bizonyító igazolást mellékeli támogatásiigazolására
kérelméhez.szolgáló dokumentumok
- másolata
Számlatartozás esetében a számlatartozás összegének igazolására szolgáló dokumentumok
másolata
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. augusztus 17. és 2009. november 30. között
folyamatosan
benyújthatók.határideje: 2009. augusztus 17. és 2009. november 30. között
Pályázatok benyújtásának
folyamatosan benyújthatók.
Adatlap és szakmai segítség a Teleházban vehető igénybe.
Adatlap és szakmai segítség a Teleházban vehető igénybe.
Kondor Istvánné
TeleházIstvánné
vezető
Kondor
Teleház vezető
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A Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedésérért Alapítvány
és Bocskaikert Község Önkormányzata közösen készül
1956. október 23. méltó megünneplésére
A tervezett események, rendezvények rövid ismertetése:

2009. okt. 13-24. ” 56 izzó ősze volt” kiállítás az iskola aulájában.
A fiatalok által készített 56-os témájú rajzokból, valamint a lakosság által „féltve” őrzött 56-os
emléktárgyakból.
2009. október 15-én 18 órától Filmvetítés: (56-os témájú, vagy az 50-es éveket idéző film) iskola
aulájában.
2009. október 21-én 17 órától „Emlékeim a forradalomról” kerekasztal-beszélgetés az akkori 56-os
„fiatalokkal”. Gondolatok 1956 szellemiségéről, üzenetéről a mai fiataloknak. Olyan felnőttek
közreműködésével, akik részesei voltak az akkori eseményeknek és Bocskaikertben élnek.
2009. október 23-án 18 órától, fáklyás felvonulás a posta előtti parkolóból az ökomenikus
templomba:
- 1956 októberének méltatása, ünnepi beszédet mond Szőllős Sándor Bocskaikert Polgármestere
- Zenés, verses, megemlékezés művészek, helyi fiatalok közreműködésével
- Emlékezés-áldás, az ökomenikus egyház lelkészei részvételével
- Koszorúzás, önkormányzat, Egyházak, civil szervezetek
- Megemlékezés fáklyáinak és mécseseinek elhelyezése 1956 emléke előtt

A programsorozat és a rendezvények fő támogatója:
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Mindenkit szeretettel várunk
Kondor Istvánné
Teleház vezető

Szőllős Sándor
kuratórium elnöke

Hirdetés!
Segítünk az információ keresésben!
Megmutatjuk mire jó a digitális technika
Ingyenes számítógép és internetes ismeretterjesztő órák a Teleházban.
Képzés helyszíne: Teleház
Bocskaikert Csillag u. 1

További információ: Kondor Istvánné
52/384-607

Bocskaikerti Teleház eMagyarország Pont
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Iskola-óvoda látványtervek egymás alatt
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Iskola-óvoda
Iskola-óvodalátványtervek
látványtervekegymás
egymásalatt
alatt
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
- hétfő:
7 30 – 17 00 óráig
- szerda:
7 30 – 12 00 óráig
- csütörtök: 7 30 – 12 00 óráig
A polgármester és jegyző ügyfélfogadási rendje:
- Polgármester hétfő: 7 30 – 12 00 óráig
- Jegyző
hétfő: 7 30 – 12 00 óráig
Pénztár ügyfélfogadási rendje:
- hétfő :
9 00 – 12 30 óráig és
13 00 –16 00 óráig
- szerda:
9 00 – 12 00 óráig
- csütörtök:
9 00 – 12 00 óráig
Az építéshatósági ügyintéző ügyfélfogadási rendje:
- hétfő :
7 30 - 17 00 óráig
- szerda:
7 30 - 12 00 óráig

A Bocskaikerti Ökumenikus Templom miserendje
Görög Katolikus szentmisék:
Minden hó 1. és 3. / ha van 5./ vasárnapján 8 30 órától
Lelkész: Dr. Hollós János pápai prelátus
Református istentiszteletek:
Minden vasárnap 11 15 órától
Lelkész: Pál Csaba
Római Katolikus szentmisék:
Minden vasárnap 10 15 órától
Vezető lelkész: Fodor András püspöki helynök
A szentmiséket tartja: Papp László káplán, 1. 2. 3. vasárnap
Minden hó 4. vasárnap szentmisét tart: Holczer Gyula kanonok

Szeretettel hívjuk, várjuk gyülekezeti alkalmainkra a Bocskaikerti
Ökumenikus Templomban.
Bocskaikert Község Önkormányzatának Lapja.
A kiadó neve és címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület képviseletében Szőllős Sándor polgármester,
4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20. A szerkesztőség vezetőjének neve: Kondor Istvánné
A szerkesztőség címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 64. (Teleház) telefonszám: 52/384-607
Nyomdai munkálatok: Szőllősy Botond magánvállalkozó

Az újság megjelenését támogatta.
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