2009. május

Kedves Besnyőiek!
Ismét „sűrű” időszak van mögöttünk
és újabb, eseményekben bővelkedő
hetek állnak előttünk. Az elmúlt két hó
nap néhány fontosabb történésének
felidézése során élre kívánkozik, hogy
április elsejétől új jegyzője van közsé
günknek, aki első tapasztalatairól la
punk harmadik oldalán nyilatkozik.
Pályázataink közül a falunap rendezé
sével kapcsolatban benyújtott pályá
zatunk nyert, ami reményeink szerint
ismét népszerű előadók, színvonalas műsor megrendezésé
hez jelent anyagi forrást. Az alkalmat megragadva, e helyen is
mindenkit szeretettel meghívok a képviselő-testület nevében
a május harmincegyedikei falunapra!
Kiépítettük a térfigyelő-rendszert, amelynek súlyponti helyei
az intézmények környékén vannak. Ettől az intézkedéstől a
közbiztonság helyzetének további javulását, értékeink fokozott
biztonságát várjuk.
Nyert a kompetencia alapú oktatásra beadott pályázatunk,
amelynek jóvoltából az óvoda és az iskola felszereltsége, illet
ve a pedagógusok ismeretei bővülhetnek. Ezen a száz száza
lékos támogatású – önkormányzati önrész nélküli – pályázaton
huszonkét-millió forintot nyertünk különféle oktatási segéd
eszközök beszerzésére és pedagógusaink továbbképzéseken
való részvételére.
Újabb pályázatról számolhatok be, amelyet a tornaterem bel
ső felújítására adtunk be, és pályázunk műfüves futballpálya
létesítésére is.
Pályázati forrásból beszerzett utcabútorok: padok, szeme
tesek, virágtartók kihelyezésével a község kulturált megje
lenését, a szép településképet szolgáljuk. Az új tárgyakkal a
faluközpontban, az iskola, az óvoda, a hivatal és a focipálya
környékén találkozhatnak.
Felújítjuk a buszmegállókat, új hirdetőtáblákat helyezünk el,
amivel szintén az itt élők és az idelátogatók komfortérzetét
kívánjuk fokozni. A gyerekekre és a közhasznú munkásokra
ismét számíthattunk a szemétszüretben, köszönjük minden
közreműködőnek, hogy segített rendbe tenni környezetünket!
Mindenkit arra kérek, ügyeljen a környezet, a falu tisztaságára,
vigyázzunk közösen értékeinkre, bizonyítsuk, mennyire fontos
a besnyőieknek a község tisztasága, kulturáltsága!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Újra szól a harang
Műszaki meghibásodás miatt egy ideig kénytelenek vol
tunk mellőzni a templomi harangszót. A besnyői Sallai
Mezőgazdasági Szövetkezet munkatársai a minap önzetle
nül elvégezték a javítást, és nekik köszönhetően Besnyőn
újra jelzi a harangszó az idő múlását. Köszönjük!

MEGHÍVÓ
Falu- és gyermeknap lesz a sportpályán
május 31-én, vasárnap, melyre minden besnyői és
környékbeli érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Program:
8.30–13.30 Paintball verseny
(Nevezés a helyszínen, nevezési díj:
1000 Ft/fő)
9.00–13.30 Kispályás labdarúgás
(jelentkezés Szalados Csabánál
a 06 20 595 66 84-es telefonszámon)
9.00–13.30 Strandröplabda
(2 fős csapatok nevezése a helyszínen)
9.00–13.00 Főzőverseny
Zsűrizés: 12.30-13.00 órakor
9.00–13.00 Kreatív foglalkozás
Egészségkuckó
közben játékos vetélkedők, pónilovaglás, arcfestés,
hennafestés, lufibohóc, ugrálóvár, íjászat,
mezőgazdasási gépek kiállítása
15.00

Helytörténeti gyűjtemény megnyitója

16.00 órától Kulturális műsor, melyben fellépnek az:
Adonyi fúvósok
Szironta Csengettyű- és Citerazenekar
Besnyői Népdalkör
Besnyői óvodások
Besnyői Néptánccsoport
Besnyői tánciskolások
Táncos lányok
Crystal Noir
Kulcsi latintánc-csoport
18.00 órától IRIGY HÓNALJMIRIGY
18.45 órától MC HAWER és TEKKNŐ
Tombola
20.00 órától „Utcabuli”
A változtatás jogát fenntartjuk!

Különdíj a népdalkörnek
Községünk egyik büszkesége, a Szuszán Jánosné vezet
te Besnyői Népdalkör 2009. április 26-án részt vett az Alsó
páhokon megrendezett Aranypáva Nagydíjas Verseny és
Gála elnevezésű nagyszabású rendezvényen. A versenyen
32 együttes, ill. szólista megmérettetésére került sor. A neves
szakemberekből álló hattagú zsűri (Dr. Olsvai Imre, Dr. Alföldi
Boruss István, Birinyi József, Dévai János, Dr. Fehér Anikó,
Dr. Várnai Ferenc) a KÓTA és a Tradíció Alapítvány Különdíját
ítélte oda a népdalkörnek. Gratulálunk!
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A Polgárőrség hírei

A Vertikál Kft. 2009. május 25-én, hétfőn lomtalanítást végez a
lakosság részére.
A lomtalanítás alkalmával elszállítják a családi házas ingatlanokon
felhalmozódott lomokat, amelyek méretüknél fogva nem férnek
bele a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített
120 literes edénybe.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált hasz
nálati tárgyak.
Az összegyűlt lomot a hulladékszállító edény mellé kérjük kihe
lyezni, rendezett módon.
Figyelem!
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, mint:
– a gumiabroncsot,
– a hűtőszekrényt,
– a számítógép monitort,
– akkumulátort,
– festékes, vegyszeres dobozokat,
valamint az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenység során kelet
kezett hulladékokat:
– falevelet, nyesedéket,
– épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
Elektronikai lomtalanítás!
2009. május 23-án, szombaton a Polgármesteri Hivatal előtti par
kolóban várják az elektronikai lomokat a Vertikál Kft. dolgozói

Eseménydús hónapokat tudhatunk magunk mögött. Ez többek
között annak is köszönhető, hogy Önök is nyitott szemmel járnak
a faluban. Kérjük, hogy eme jó szokásukat továbbra is tartsák
meg, és ha bármi gyanúsat látnának, keressenek bennünket bi
zalommal!
Telefonszámaink:
06 30 621 1991 (éjjel-nappal hívható)
06 30 621 1990 (polgárőr ügyelet esetén hívható)

Iskolai hírek
Az Arany János Általános Iskolában ez év szeptemberétől,
azaz a 2009/2010. tanévtől kezdődően új programokkal bővül
az iskolai oktató munka.
Drippey László igazgató úr tájékoztatása szerint az angol ta
nítása az 1. és a 2. osztályban heti 1 órában történik, de a
3. évfolyamtól és tovább – felmenő rendszerben – változás
lesz: ők már emelt szinten (heti 5 órában) tanulják az angol
nyelvet.
Az informatika oktatása az 1-5. évfolyamon heti 1-1 órában, a
6. évfolyamon heti 1,5 órában, a 7. és a 8. osztályban heti 2-2
órában történik.
Változatlanul megmarad az idei tanévben megkezdett nép
tánc tanítás az alsó tagozaton. Az úszásoktatás változatlanul
folytatódik. A következő tanévben is 5000 forintos tankönyv
támogatásban részesül minden gyermek, aki a besnyői isko
lába jár.

Mennyibe kerül a
közétkeztetés?
Nem annyiba kerül gyermekeink iskolai és óvodai étkeztetése,
mint amennyit a szülők fizetnek érte. A különbözetet önkor
mányzatunk fizeti, gyermekeink érdekében dacolva nehéz hely
zetével, még akkor is, amikor sok más település már lemondott
a közétkeztetés támogatásáról. Tehát mennyibe is kerül?
Az óvodai napi térítési díj 645 Ft. Ebből a teljes árat fizető szülők
hozzájárulása 331 Ft, az önkormányzaté 314 Ft.
Szociális helyzete miatt 21 gyermek szülei a teljes árú szülői
hozzájárulás 50%-át fizetik (165 Ft), 18 gyermek 100%-os ked
vezményben részesül, a szülők nem fizetnek egy fillért sem. A
különbséget az önkormányzat fizeti.
Az iskolában a napi térítési díj 791 Ft, amiből a teljes árú szülői
díj 406 Ft, 385 forintot az önkormányzat fizet.
Az iskolában 3 gyermek után kell a szülőnek a teljes árú hoz
zájárulás 50%-át megfizetni (203 Ft), 13 gyermeknél pedig a
kedvezmény 100%-os, vagyis a térítési díjat teljes egészében az
önkormányzat állja.
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Március 14-én ismét bált tartottunk, amely, úgy gondoljuk, na
gyon jól sikerült. A mulatság bevételét egyesületünk költségei
nek fedezésére fordítottuk. Az immár második ilyen rendez
vénnyel is azt szeretnénk bizonyítani, hogy nem várjuk a „sült
galambot”, hanem lehetőségeinkhez mérten mi is megpróbá
lunk anyagi helyzetünkön javítani. De sajnos nincs az a pénz,
ami el ne fogyna, ezért továbbra is hálásan köszönünk minden
segítséget.
Kérjük, ajánlják fel adójuk 1%-át egyesületünk részére!
Adószámunk: 18497252-1-07.
Adományokat az 57700043-10004555 számú bankszámlaszámra
várunk!
Köszönünk minden kisebb és nagyobb segítséget!
Továbbra is odafigyelünk Besnyő biztonságára, hiszen ez mind
annyiunk érdeke.
Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület vezetősége

Az április 20-ai akció keretében sok zsák szeméttől tisztítot
ták meg gyermekeink a közmunkások segítségével a falut.
Önkénteseink az emberi hanyagság és nemtörődömség je
leivel szembesültek az eldobott tárgyakat látva. Mélysége
sen felháborodtak és elszomorodtak, amikor egy temetet
lenül hagyott elpusztult macskára leltek. Figyeljünk jobban
környezetünkre, ne feledjük, hogy nem csak itt lakunk, itt
egy közösségben élünk!

Sokat fizet, aki nem irtja
a parlagfüvet!
A 2008. évi XLVI. törvény kimondja, hogy a „földhasználó köteles
sége az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.” Önkéntes védekezésre június
30-ig ad lehetőséget a törvény, ezt követően kiszabható a bírság. A
hatóság képviselői az érintett területekre az ott tartózkodók akarata
ellenére is beléphetnek, a lezárt területeket felnyithatják. A föld
használók, a tulajdonosok előzetes értesítése nem szükséges az
ellenőrzés lefolytatásáról. A növényvédelmi bírság legmagasabb
összege 15 millió forint, legkisebb összege 15 ezer forint. A bírság
ismételten is kiszabható, adók módjára behajtható köztartozás,
melynek összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni.
Dr. Kovács Marianna
jegyző

Dr. Kovács Marianna, községünk új jegyzője
Besnyő Község Önkormányzatának képviselő-testüle
te 2009. március 12-én egyhangú szavazással dr. Kovács
Mariannát választotta jegyzővé, aki április elsején foglalta
el hivatalát. Alig több mint egyhónapos tapasztalatairól,
benyomásairól kérdeztem.
– Nagy örömmel fogadtam, hogy a testület választása rám
esett, hiszen már a pályázatot is azért adtam be, mert szí
vesen vállaltam volna a besnyői jegyző feladatkörét – vála
szolta első kérdésemre új jegyzőnk, aki szerint nagyon kel
lemes a falu, kedvesen fogadták az itt élők. Mint mondta, a
polgármester asszony eddig nagyon sokat vállalt magára,
bízik benne, hogy segítségére tud lenni. Segítőkész mun
katársakat ismert meg a hivatalban.
– Nem nagy teher székesfehérvári lakóhelyéről idejárni
munkába?
– Vannak, akik ennél nagyobb távolságokat tesznek meg
nap mint nap, úgyhogy nem, sőt, olykor kifejezetten ked
vező, hogy Fehérváron lakom. Amikor a megyeszékhelyen
lévő hivatalokban, mint például a közigazgatási hivatal, kell
a község hivatalos ügyeit intézni, akár jegyzői értekezle
teken kell részt venni, akkor nem kell odautaznom mint a
többi települési jegyzőnek, hanem az ügyek elintézése után
jövök Besnyőre.
– Milyen feladatokkal találkozott elsőként, milyen munkák
elvégzése vár a napi feladatokon felül Önre?
– Több nagy feladatcsoporton dolgozom a napi feladatok
mellett. Az elmúlt évben végzett belső ellenőrzés ered
ményét rögzítő határozat április huszadikán érkezett meg
a hivatalba. Ez egy intézkedési tervnek szoros határidőre
történő elkészítését és az abban foglaltak záros határidőn
belüli végrehajtását írta elő a hivatal számára, kintlévősé
gek, elsősorban helyi adótartozások behajtása tárgyában.
Egy másik nagy adag: rövidesen felül kell vizsgálni az ön
kormányzat és a közszolgáltatók, illetve alvállalkozók között
korábban megkötött szerződéseket, melyek során arra tö
rekszem, hogy ha már úgyis változtatni kell rajtuk, akkor az
önkormányzatnak előnyös módosítások kerüljenek e szer
ződésekbe. Nagy munkát jelent, hogy egységes szerke
zetbe kell foglalni az önkormányzat rendeleteit, amelyeket
korábban hozott a testület, és az idők folyamán többször
kiegészítette vagy módosította azokat, de egységes szerke
zetbe foglalásuk elmaradt. Ezzel átláthatóbbak és könnyeb
ben kezelhetők lesznek, illetve van néhány rendeletfajta,
mint például a katasztrófavédelmet érintő, illetve rendkívüli
helyzetekre vonatkozó rendeletek, amelyeket pótolni kell.
– Miben nyilvánul meg a hivatal számára előírt intézkedés,
amely a kintlévőségek behajtását szolgálja? Mivel jár, hogy
sokan nem fizették meg az adójukat?
– Sajnos sokan nem fizették be az iparűzési adót, a gépjár
műadót, a talajterhelési díjat, még a közlekedési szabály
sértési bírság összegével is többen adósok. Tapasztalataim
szerint nem megfelelő az adózási morál, pedig ezzel köz
vetlenül az önkormányzatot, az egész település közösségét
hozzák nehéz helyzetbe, hiszen ezek helyi adók, amelyek
ből utakat építhet, intézményi felújításokat végezhet, pályá
zati önrészt képezhet az önkormányzat. Az iparűzési adó be
nem fizetése például azt is eredményezi, hogy csökkentik
az állami normatívát, ez pedig veszélybe sodorhatja az in
tézmények – iskola, óvoda – fenntartását. A kintlévőségek
magas aránya hátrányt jelent a pályázatok elbírálásánál is.

Fotó: Koczka Kata

Lomtalanítás

Vannak, akik nem tudják talán, de a jogszabály szerint a tar
tozás öt éven belül nem évül el, és azonnal, egy összegben
behajtható.
Az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak a felsőbb
szervek által hozott határozatot mindenáron végre kell haj
tania, így annak értelmében azzal a polgárral vagy céggel
szemben, amelyik nem rendezi az adótartozását, olyan esz
közöket is alkalmaznia kell, amelyek korábban nem voltak
gyakorlatban: letiltás, inkasszó, végrehajtás, előzetes figyel
meztetés nélkül. Ezért mindenkit, akinek helyi adótartozása
van, jogkövető magatartásra kérek, és kérem, jelentkezzen
a hivatalban, hogy meg tudjuk beszélni, hogyan tudja tarto
zását kiegyenlíteni, jelezze együttműködési szándékát!
– Korábban egész más jogi területen dolgozott. Hogyan látja hasznát ügyvédként szerzett tapasztalatainak?
– Polgári jogi, büntetőjogi és közigazgatási szakvizsgám
van, ügyvédként volt alkalmam megismerni a bíróság, az
ügyészség munkáját. Jegyzőként hasznosíthatom például
a polgári jogi tapasztalatokat akkor, amikor jártasságom
révén észreveszem egy-egy szerződésben az esetleges
veszélyforrásokat, és garanciákat építek bele, amivel akár
későbbi polgári pereket úszhat meg az önkormányzat. Szí
vesen segítek bárkinek eligazodni a jog útvesztőiben. Már
többen fordultak hozzám jogi tanácsokért. Jónéhányan
megkerestek, hogy bírósággal, végrehajtással, költségek
felszámításával fenyegetőző levelet kaptak behajtóktól. Ál
talában az „alvállalkozóként” jelentkező cégek nem jelölik
meg, milyen jogcímen, milyen szerződés alapján keletke
zett a fizetési kötelezettsége az ügyfélnek. Amikor erre egy
válaszlevélben rákérdeztünk, érdekes módon arra már nem
is reagáltak. Vagy: sokan kerültek bajba, mert hirtelen el
látás nélkül maradtak, mivel – bár az állapotuk nem válto
zott – lecsökkentették a rokkant ellátási besorolásukat. A
határozat elleni fellebbezés megfogalmazásánál többeknek
tudtam már eddig is segíteni. Hasonló segítséget tudok
adni a méltányossági kérelmek, szerződések módosításá
nak kérelmezése során, és bár szerződéseket nem írok, ér
telmezésben, átgondolásban tudok segíteni. Örülök, hogy
a közreműködésemmel több család nyugodtabban alhat,
ugyanakkor a polgárokat jogkövető magatartásra ösztön
zöm. Arra biztatok mindenkit, hogy bátran forduljon hoz
zám, ügyfélfogadási időben: hétfőtől péntekig minden nap
nyolctól tizenkettőig, szerdán még délután is, egytől négy
óráig megtalálható vagyok.
Koczka Kata
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Több üveghegyen túl
Tavaszköszöntő hangversenyt rendezett a Szironta együttes áp
rilis 18-án, ahol az iskola néptáncosai is nagy tapsot kaptak. A
sikeres koncerttel egy időben nyílt meg Kutnyánszki Géza pécsi
festő akvarell kiállítása, amelyet április 24-éig láthattak az érdek
lődők.
A Fejér Megyei Művelődési Központ szervezésében abai, etyeki,
igari, székesfehérvári zenekarok és népdalkörök, illetve a Fejér
megyei Népművészeti Egyesület mellett a kistérségből az adonyi
Salina Táncegyüttes néptánccsoportjai, a Kulcsi Kemencés Kéz
műves Egyesület és a besnyői Szironta Csengettyű- és Citera
Együttes is fellépési lehetőséget kapott a budapesti Művészetek
Palotája „Cifra Palota” rendezvénysorozatának „Hetedhét ország
– Fejér megye bemutatkozik” című programján, április 26-án.
Gratulálunk a fellépőknek, akik jó hírünket keltették ezen a ran
gos országos kulturális eseményen!

Fiataloknak szóló programsorozat zajlik Besnyőn a Sziront’
Art Egyesület szervezésében. A Három üveghegyen is túl… áp
rilis 27-ei, Körtemuzsika című rajzos mesemondó délután már a
második „üveghegy” volt. Sajnos érdektelenséggel találták ma
gukat szembe a szervezők, mert annak ellenére, hogy 380 meg
hívót küldtek szét, iskolákat értesítettek a rendezvényről, szinte
csak a szereplő gyerekek kísérőiből állt a közönség. A felnőttek
közül egyedül Matyik Istvánné vállalkozott mesemondásra a 9
gyermek mellett, 16 versenyző pedig rajzzal illusztrált egy-egy
mesét.
A sorozatot a május 16-án 15 órakor kezdődő Dúdoló című nép
daléneklési verseny zárja.

Szórólap kihordását vállalom Besnyőn, Beloianniszban és Iváncsán.
Érd.. Kovács György, Besnyő, Vörösmarty u. 19.

Köszönjük, Ladányi János!
A temetőben lévő korpusz újbóli felújításáért köszönetet mon
dunk Ladányi Jánosnak, aki szívén viseli az alkotás sorsát, és
önzetlenül rendben tartja azt! Köszönjük!

Besnyôi Hírmondó
Besnyő Község Önkormányzatának kiadványa
KÖH nyilvántartási szám: 163/479/1/2008.
Kiadja a Polgármesteri Hivatal, 2456 Besnyő, Fő u. 35.
Felelős kiadó: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Kata
Tördelés: Nagy Erika
Készült a Text Nyomdaipari Kft. dunaújvárosi nyomdájában
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