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Kocséri Híradó

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hírei
A Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 13ai ülésének jegyzőkönyve megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből:
Napirend:
1.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
2.) Kocsér Községi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési
szervek 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
3.) Kocsér Községi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megtárgyalása és elfogadása
4.) Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér vezetésére vezetői megbízás adása
5.) A Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda egyházi
fenntartásba történő átadásának megvizsgálása
6.) Nagykőrösi Önkéntes Tűzoltóság működésének megtárgyalása
7.) Balatonszárszói tábor üzemeltetésének tárgyalása
8.) Egyebek
1.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.24.)
számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
14/2011. (XI.25.), 12/2011.(IX.09.),11/2011. (V.30.) számú rendeletekkel módosított 4/2011.(II.16.) rendelet módosításáról.
1.§. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 34.§.(4) bekezdésének és a 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 42.§. felhatalmazása alapján a 4/2011. (II.16.)
számú rendelet 3.§.(1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja
1.) A 2011. ktv. III. n.évi módosított bevételi előirányzata
290 517 355 Ft
Növekszik a 3.sz. melléklet alapján
21 171 086 Ft-tal
2011. év végi módosított bevételi előirányzata
311 688 441 Ft
2.) A 2011. ktv. III. n.évi módosított kiadási előirányzata
290 517 355 Ft.
Növekszik a 3. sz. melléklet alapján
21 171 086 Ft-tal.
2011. év végi módosított kiadási előirányzat
311 688 441 Ft.
2.§. Záró rendelkezések
1) Ez a rendelet a kihirdetés 2012. február 24. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Napirend:
2. Kocsér Községi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési
szervek 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.24.)
számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre.
2. §. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
244.705 e Ft bevétellel, 270.485 e Ft kiadással, 25.780 e Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat rendelettervezetének főbb bevételi jogcímcsoportjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében:
(1. sz. melléklet)
I. Működési bevételek Önkormányzat
1. Szja jövedelemdifferenciálódás mérséklése 2012. évi ktv 4. sz. melléklete alapján

60.676 e Ft.

1.) Szja, jövedelemdifferenciálódás mérséklése 2012. évi
ktv 4. sz. melléklete alapján
60.676 e Ft
2.) Települési Önkormányzat normatív hozzájárulása
(2012.Ktv. 3.sz. melléklete alapján
69.415 e Ft
3.) Települési Önkormányzat közoktatási célú normatíve kötött felh.
támogatásai (2012. Ktv. 8. mell. alapján)
10.218 e Ft
4.) Helyi adók
15.000 e Ft
5.) Átengedett központi adó (gépjárműadó)
10.500 e Ft
6.) Működési célú támogatás értékű bevétel
12.928 e Ft
7.) Egyes szociális fa. kieg. támogatása
28.255 e Ft
8.) Egyéb sajátos működési bevétel
1.786 e Ft
9.) EU-pályázat ivóvízminőség javításra
5.400 e Ft
Összesen:
214.178 e Ft
Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
1. Egyéb sajátos működési bevétel
2. Működési célú támogatás értékű bevétel (közfogl.)
Összesen:
Polgármesteri Hivatal
1. Közhatalmi bevétel
2. Egyéb sajátos bevétel
3. Működési célú támogatás értékű bevétel
Összesen:

25.038 e Ft
2.524 e Ft
27.562 e Ft
500 e Ft
1.024 e Ft
1.041 e Ft
2.565 e Ft

Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér
1. Egyéb sajátos működési bevétel
Összesen:
Mindösszesen:

400 e Ft
400 e Ft
244.705 e Ft

Működési hiány (hitel)
Bevételek összesen:
Általános tartalék és céltartalék:

25.780 e Ft
270.485 e Ft
nincs

(3) Az önkormányzat rendelettervezetének főbb kiadási jogcímcsoportjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében:
(2. sz. melléklet)
II. Működési kiadás
Önkormányzat
1. Személyi juttatások és járulékok
2. Dologi kiadás
3. Egyéb folyó kiadás
4. Működési célú pénzeszköz átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatása
6. Beruházás
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
8. Beruházási hiteltörlesztés
Összesen:
Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
1. Személyi juttatás és járulékok
2. Dologi kiadás
3. Egyéb folyó kiadás

13.781 e Ft
17.225 e Ft
6.471 e Ft
394 e Ft
51.265 e Ft
5.400 e Ft
2.597 e Ft
6.272 e Ft
103.405 e Ft
81.829 e Ft
37.301 e Ft
1.000 e Ft

Kocséri Híradó

HIVATALI HÍREK

4. Működési célú pénzeszköz átadás
Összesen:

100 e Ft
120.230 e Ft

Polgármesteri Hivatal
1. Személyi juttatás, külső személyi juttatás és járulékok
2. Dologi kiadás
3. Ellátottak pénzbeli juttatása
4. Működési célú pénzeszköz átadás
Összesen:
Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér
1. Személyi juttatás és járulék
2. Dologi kiadás
Összesen:
Kiadások összesen:

32.530 e Ft
6.925 e Ft
300 e Ft
925 e Ft
40.680 e Ft
2.885 e Ft
3.285 e Ft
6.170 e Ft
270.485 e Ft

3. §. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi bevételi-kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz.
melléklete szerint hagyja jóvá.
4. §. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklete szerint
hagyja jóvá.
5. §. Kocsér Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
származó kötelezettségvállalásokat e rendelet 5. sz. melléklete, a saját bevételek három évre kivetített alakulását az e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
6. §. Kocsér Községi Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat e rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.
7. §. (1) A 2. §. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri
Hivatal készítse el a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása pályázat
benyújtásához szükséges igénybejelentést, és készítse elő a pénzintézethez
benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási
igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés
alapján.
8. §. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítási jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosítás szükségességéről a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására
egyidejűleg javaslatot tenni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 13 millió Ft
összegig, rövid lejáratú folyószámlahitel felvételéről intézkedjen, átmeneti
működtetési nehézségek áthidalására képviselő-testületi döntést követően.
(4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(5) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek pénzellátásáról a
polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.
9. §.
Az Önkormányzat 2012. évi létszámkeretét 45 fő főállású és 1 fő hatórás álláshelyben, valamint 10 fő közfoglalkoztatott és 2 fő TÁMOP
által foglalkoztatott létszámban állapítja meg.
Polgármesteri Hivatal
9 főállású és egy hatórás álláshely
TÁMOP foglalkoztatott
2 fő
Községi Könyvtár és Közművelődési Szintér 1 főállású álláshely
Önkormányzat:
Védőnői szolgálat
Tanyagondnoki Szolgálat
Községgazdálkodási Szolgálat
Közfoglalkoztatottak

4 főállású álláshely
1 főállású álláshely
1 főállású álláshely
2 főállású álláshely
8 fő

Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda közös igazgatású intézmény álláshelyeinek száma:

Pedagógus álláshely:
ebből:
Technikai álláshely:
Közfoglalkoztatottak

3
20 főállású álláshely
6 fő óvoda pedagógus és
14 fő iskolai pedagógus
11 fő főállású álláshely
2 fő

Záró rendelkezések
10. §.
Ez a rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba.
3. Kocsér Községi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető -ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megtárgyalása és elfogadása
7/2012.(II.23.) sz. Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Kocsér Községi Önkormányzat
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre kimutatott számadatait, melyek a határozat mellékletét képezik.
Határidő: azonnal .
Felelős: Polgármester
4. Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér vezetésére vezetői megbízás adása 8/2012.(II.23.) sz.Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Hajagos
Mária közalkalmazottat a Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér
vezetői feladatainak ellátásával 2012. február 24-től 2012. december 31ig. Vezetői feladatok ellátásáért bruttó 10.000 Ft/hó kereset kiegészítésben
részesíti 2012. február 24-től
a vezetői feladatok megbízás alapján történő ellátásáig,de legkésőbb 2012.
december 31-éig. Meghatalmazza Bodnár András polgármestert, hogy az
adminisztrációs feladatokat végeztesse el.
Határidő: azonnal.
Felelős: Bodnár András polgármester
5. A Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda egyházi
fenntartásba történő átadásának megvizsgálása
9/2012.(II.23.) sz.Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményvzetőjét,
Gévai Imrét és Bodnár András polgármestert, hogy az iskola egyházi
fenntartásba történő átadásáról tárgyalásokat folytasson.
Határidő: azonnal.
Felelős: Bodnár András polgármester, Gévai Imre intézményvezető
5. Nagykőrösi Önkéntes Tűzoltóság működésének megtárgyalása
10/2012.(II.23.) sz.Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
napirendet és döntött arról, hogy a Tűzoltóság további működéséhez
anyagi támogatást nem biztosít.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az
érintettet.
Határidő: azonnal .
Felelős: Bodnár András polgármester
8. Balatonszárszói tábor üzemeltetésének tárgyalása 11/2012.(II.23.)
sz.Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést és
kinyilvánítja, hogy a 15 ezred önkormányzati tulajdonrészét nem kívánja
értékesíteni. Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a folyamatos
üzemeltetés fenntartása érdekében – külön üzemeltetőre vonatkozó megkötés nélkül – üzemeltetési szerződést kössön.
Határidő: azonnal.
Felelős: Bodnár András polgármester
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Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március
5-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, átruházott hatáskörben végrehajtott feladatokról

Napirend:
1. Egészségügyi ellátórendszer átszervezésének megtárgyalása, Kocsér
község térségi besorolására vonatkozó változtatási kérelem benyújtása
2. Kocsér község honlapjának tartalmával, folyamatos működtetésével kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás megtárgyalása

Bodnár András polgármester: A beszámoló 6. 7. bekezdéseit kiegészíti azzal, hogy a balatonszárszói tábor üzemeltetését ebben az évben az
albertirsai székhelyű IRMÁK Kft. fogja végezni. A gyermekek táboroztatása 2900.-Ft/nap/fő, melyben napi négyszeri étkeztetés is benne van.
A 2012. évben Kocsér 2012. július 18-ától augusztus 1-ig táboroztathat
gyermekeket. Gévai Imre igazgató úrral egyeztetett már ez ügyben, hogy
minél hamarabb tájékoztassa a szülőket. Az ezen kívüli időszakban az IRMÁK Kft. szervezi a táboroztatásait.

1. Egészségügyi ellátórendszer átszervezésének megtárgyalása, Kocsér
község térségi besorolására vonatkozó változtatási kérelem benyújtása
13/2012.(III.05.) sz. Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 337/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 2012. január 1-jétől hatályos módosítását. A kormányrendelet 4. sz.
melléklete szerint megállapított Dél-Közép-Magyarországi egészségügyi
térségből kéri Kocsér község áthelyezését a Dél-Alföld egészségügyi térségbe, tekintettel arra, hogy Nagykőrös Város Kórház Rendelőintézet látja el Kocsér község lakossága részére a fekvő- és járóbeteg-szakellátást.
Kocsér község a jövőben is szeretné, ha részére Nagykőrösön biztosítva
lennének a fenti ellátások. Meghatalmazza Bodnár András polgármestert,
hogy az illetékes minisztériumban kezdeményezze Kocsér község más
egészségügyi térségbe történő átsorolását.
Határidő: azonnal.
Felelős: Bodnár András polgármester
2. Kocsér község honlapjának tartalmával, folyamatos működtetésével
kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás megtárgyalása 14/2012.
(III.05.) sz. Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
község hivatalos honlapjának létrehozására pályázat kerüljön benyújtásra,
amely az eddiginél nagyobb tárhellyel szolgálja a közérdekű információk folyamatos feltöltését, karbantartását. Meghatalmazza Bodnár András
polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnál a törvényességi észrevételben biztosított 30 napos határidő hosszabbítására kérelmet
nyújtson be.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március
29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:
Napirend:
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, átruházott hatáskörben
végrehajtott feladatokról
2. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló 12/2010. (XII. 3.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
4. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról
5. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és az önkormányzat szakfeladat-rendjének meghatározása
6. Kocsér Község Sportfejlesztési koncepciójának megtárgyalása
7. Tornacsarnok felújításának támogatására vonatkozó pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM. rendelet alapján
8. Felzárkóztatási pályázat benyújtásának megtárgyalása
9. Csák Zoltán kocséri lakos belterületi csapadékvíz elvezető csatorna
rongálási ügyének megtárgyalása
10. Egyebek:

A 7. bekezdést kiegészíti azzal, hogy a Katolikus Egyház képviselőivel már
kétszer történt tárgyalás az iskola átadásával kapcsolatban. A tegnapi nap
folyamán a Váci Egyházmegye főigazgatója és a ceglédi Igazgató Úr tartott tájékoztatót a szülőknek. A pedagógusok tájékoztatása szintén megtörtént. Mindkét fél kérdései tisztázásra kerültek. Az iskolás gyermekek
részére napi háromszori étkeztetés biztosított lesz.
A szülők megkérdezték, hogy egyenruha lesz-e, az egyház képviselői tájékoztatásként elmondták, hogy egyenruha nem lesz, az intézményvezetőnek ez ügyben egyeztetnie kell a ceglédi iskolával, valószínű, hogy nyakkendő lesz csak. A gyermekek hitvallásuk szerint kell, hogy gyakorolják
a hittant, református, illetve katolikus hit szerint. Templomba járni nem
kötelező, de aki ide jár, annak vállalni kell a katolikus egyház tanításait.
A pedagógusoknak etikai kódexet kell aláírni, aki aláírja, folytatólagosan
átveszik. Azt a gyermeket, aki nem tartja be az új tanévben az egyházi
iskola alapszabályait, eltanácsolják.
Átadásra kerül még a Tornacsarnok épülete is az egyház részére, a Központi konyha és az Óvoda intézménye nem. A dolgok konkretizálására a
jövő hét elején kerül sor.
Gévai Imre intézményvezetővel már egyeztetett az Egyház, neki új pedagógiai programot, házirendet, költségvetést kell kidolgoznia, mivel szeptembertől az Egyház működteti már az iskolát és a tornacsarnokot. Csak
megfelelő előkészítés után járul hozzá az átadáshoz a Megyei Kormányhivatal.
Az egyházi képviselők részéről felmerült, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatottakkal be tud-e segíteni a feladatok ellátásába, de tájékoztatást
kaptak, hogy iszonyatos nagy átalakulás történik most a községben és a hivatalban az elkövetkező időben, ezért erről most nem lehet még tárgyalni.
2. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§.(4) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011.
(IX.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29.§ helyébe
a következő rendelkezés lép:
29.§.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi szociális
intézmény által nyújtott szociális alapellátások térítési díjait az alábbiak
szerint határozza meg az ellátásban részesülő számára:
(1) Nappali ellátás - Az Időskorúak Klubja
Intézményi térítési díj: a.) étkezés nélkül 20 Ft/nap/fő
(2) A házi segítségnyújtás
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Összegek forintban

Gondozási díj Ft/óra

1.

0,- – 42.750,-

80,-

2.

42.751,- – 62.000,-

150,-

3.

62.001,- – 85.500,-

250,-

4.

85.501,- – 104.000,-

5.
104.001,- felett
(3) A szociális étkeztetés

350,550,-

Összegek forintban

Étkezési díj Ft/nap
ÁFÁ-val

1.

0,- – 42.750,-

200,-

2.

42.751,- – 62.000,-

350,-

3.

62.001,- – 85.500,-

485,-

4.

85.501,- – 104.000,-

500,-

5.

104.001,- felett

560,-

Étkezés térítési díja kiszállítás esetén
Összegek forintban

Szállítási díj Ft/nap

1.

0,- – 42.750,-

40,-

2.

42.751,- – 62.000,-

50,-

3.

62.001,- – 85.500,-

95,-

4

85.501,- – 104.000,-

160,-

5

104.001,- felett

200,-

(4) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: a jövedelem 2%-a, de maximálisan 1.890 Ft/hó
2. § Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
(2)Hatályát veszti a Rendelet 14. §-át megelőző „6. Lakásfenntartási támogatás” alcím és a Rendelet 14. §-a.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete.
3. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz
hatósági árának megállapításáról szóló 12/2010. (XII. 3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló 12/2010. (XII. 3.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló 12/2010. (XII. 3.) önkormányzati rendelete.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést
követő napon hatályát veszti.
4. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az
önkormányzat vagyonáról
Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(III.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról
Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
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vény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit – az alábbi rendeletet alkotja
meg az önkormányzat vagyonáról.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzatra,
b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
c) az önkormányzat szerveire.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.
2. § E rendelet alkalmazásában vagyon
a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és
b) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
44/A. § (3) bekezdésében felsoroltak.
II. Fejezet
Az önkormányzati vagyon csoportosítása
3. § (1) Az önkormányzati vagyon
a) törzsvagyonból, ezen belül
aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint
b) forgalomképes üzleti vagyonból áll.
(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati
a) vagyont nem lehet elidegeníteni,
b) vagyont nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a
jogszabályon alapuló használati vagy szolgalmi jogot),
c) vagyonon dologi jog nem létesíthető,
d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető.
(3) A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba lépése után a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kötött
szerződés semmis.
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
(5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e
rendeletben meghatározottak szerint történik.
1. Az önkormányzat törzsvagyona
4. § Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból áll.
5. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, és
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti
vagyont kell érteni az alábbi konkrét tartalommal:
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) Kocsér Községi Önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) Kocsér Községi Önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú
vízi létesítmények, ide nem értve a víziközmű vagyont,
d) muzeális értékű tárgyak, vagy gyűjtemények.
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak szerint:
a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott
vagyonelemek,
b) az e rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonnak minősített önkormányzati vagyonelemek.
(4) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak nem minősíti egyetlen tulajdonában lévő vagyontárgyát, középületét sem.
(5) A (4) bekezdésben szereplő vagyon az a helyi önkormányzat tulajdo-
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nában lévő vagyon, melyben önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt.
(6) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik
az (1) bekezdésen túl az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 23. §
(2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is.
6. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona
a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan
forgalomképesnek minősített vagyonelemekből, valamint
b) az önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes
vagyonnak minősített vagyonából áll.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja alapján a kötelezően korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolt vagyonelemeken túl e vagyoni körbe sorolja az önkormányzati tulajdonú alábbi vagyonelemeket:
a) középületek, és intézmények közül:
aa) az Önkormányzat intézményei és költségvetési szerve használatában lévő vagyon, amely alól kivételt képez a Tornacsarnok és a Művelődési Ház épülete,
b) Sportpálya,
c) műemlékek,
d) közművek – a vízíközművek nélkül, melyek az 1991. évi XXXIII.
törvény 20. § (2) bekezdés alapján törvény által már a korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonba tartozik,
7. § (1) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképességének tartalmát az érintett törvény határozza meg.
(2) A 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézmények, középületek forgalomképességének korlátai, hogy
a) az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy
középület esetén a közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem
lehet megterhelni,
b) nem lehet elidegeníteni az adott intézményt, középületet akkor sem,
ha az intézményi- és a közfeladat ellátása ideiglenesen várhatóan maximum 1 évig szünetel,
2. Az önkormányzat üzleti vagyona
8. § Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely
nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába.
3. Vagyon forgalomképességének megváltoztatása
9.§ (1) A Képviselő-testület – ha törvény eltérően nem rendelkezik - dönthet a vagyontárgy
a) az újonnan szerzett/kialakult vagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, illetve forgalomképes üzleti vagyonná nyilvánításáról,
b) a meglévő vagyon forgalomképességének megváltoztatásáról.
(2) A Képviselő-testület az átminősítéssel kapcsolatos döntését minősített
többséggel hozza meg.
(3) Jogutód nélkül megszűnő intézmények, gazdasági társaságok esetén az
önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat - a megszűnéssel egyidejűleg- be kell sorolni az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába, vagy üzleti
vagyonába.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, de az
alaptevékenységük ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselő-testület dönt – a költségvetési szerv alapító okiratának megfelelő
módosításával – arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a költségvetési szerv
használatából, és a forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át.
(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok használatában lévő, de az alapító okirat (társasági szerződés) szerinti feladataik ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselő-testület dönt
arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a gazdasági társaság használatából és
a forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át.
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III. fejezet
A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása

4. Tulajdonjog átruházás
10. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni 2.000.000.- Ft értékhatár felett
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni
a) természetes személy vagy
b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
11. § (1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyont.
(2) Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a forgalomképességre vonatkozó korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni.
(3) Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni
a) a képviselő-testület a 500.000,- Ft. értékhatár fölötti vagyon értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt, a
100.000 Ft. – 500.000 Ft-ig terjedő értékhatár között a helyben szokásos
módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, továbbá
b) a polgármester dönt a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott vagyon értékesítésére a 10. § (1) és a
11. § (3) bekezdésben rögzített szabályokat kell alkalmazni.
5. Ingyenes vagyonátruházás
12. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a
nemzeti vagyonról szóló törvény 13. § (3)-(7) bekezdése alapján lehet.
(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési kötelezettségekre.
6. A vagyon megterhelése
13. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet
megterhelni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a forgalomképtelen törzsvagyon megterhelhető:
a) vagyonkezelői joggal
b) jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgalommal.
14. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának
megterhelhetőségét a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek
minősített vagyon esetében törvények határozzák meg.
(2) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek
minősített vagyonára a 13. § -ban meghatározottakat kell alkalmazni.
15. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.
(2) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése –
értékhatár nélkül – a képviselő-testület joga.
7.A vagyon vállalkozásba vitele
16. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet
vállalkozásba vinni.
(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vállalkozásba vitelének szabályait a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények határozzák meg.
(3) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek
minősített vagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
17. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba
vihető.
(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre a nemzeti vagyonról szóló törvény 8. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
3) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben
meghatározott rendelkezési jogot – értékhatár nélkül – a képviselő-testület gyakorolja.
8. Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése
18. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag a nemzeti vagyonról szó-
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ló törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt vagyonkezelők részére
önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.
(2) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel.
(3) Vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető.
(4) Az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott
részletezett feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek
a) elengedi vagy
b) nem engedi el
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét.
19. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe-vételével lehet átengedni.
20. § (1) A képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő átengedéséről.
(2) A képviselő-testület 1.000.000.- Ft-ot elérő vagyonkezelési jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A képviselő-testület (2) bekezdésben meghatározott érték alatti vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattétel lehetőségét a helyben
szokásos módon hirdetik meg, és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.
(4) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.
(5) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként
a) pénzösszeget vagy
b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet vagy más ellenszolgáltatást
ír elő.
21. § A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog gyakorlása során betartani a következőket:
a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak
megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon
hasznait szedni,
b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,
c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az
önkormányzatot,
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7)
bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tenni,
e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben
előírt kötelezettségeket teljesíteni,
f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.
22. § (1) Vagyonkezelő jogot ingyenes átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:
a) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménynek,
b) önkormányzati társulásnak.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére
a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a) az óvodai ellátás
b) alapfokú nevelés, oktatás
c) szociális ellátás,
23. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:
a) az Áht. 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését,
c) pénzügyi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő
a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,
b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.
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(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves
ellenőrzési tervében szerepeltetni kell.
9.A haszonélvezeti jog
24. § (1) Vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet.
(2) Nem lehet az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra haszonélvezeti jogot alapítani – kivéve a jogszabályon
alapuló használati jogot vagy szolgalmat.
(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe-vételével,
valamint a (2) bekezdés figyelembe vételével lehet alapítani.
(4) Az üzleti vagyon tekintetében a haszonélvezeti jog alapítása az alábbiak szerint történik
a) a képviselő-testület a 1.000.000,- Ft fölötti értékhatár esetén haszonélvezeti jog alapításáról a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt, 200.000-1.000.000 Ft-ig terjedő értékhatár között a
helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, továbbá
b) a polgármester dönt a 200.000,- Ft értékhatárt el nem érő haszonélvezeti jog alapításáról.
(5) A (3) bekezdés szerinti vagyont érintő haszonélvezeti jog átengedése a
(4) bekezdés szerinti értékhatárok figyelembe-vételével történik.
10. Hasznosítási jog, használatba adás
25. § (1) Forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati joggal terhelhető csak meg.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog, és
használatba adás tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi korlátokat.
26. § (1) A 500.000.- Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni.
(2) A képviselő-testület a 500.000 Ft fölötti értékhatár esetén vagyon hasznosítási jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A 200.000 Ft – 500.000 Ft-ig terjedő értékhatár között a képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdeti ki a használati, hasznosítási jogra
való ajánlattétel jogát.
(4) A képviselő-testület értékhatártól függetlenül dönt az 1 évet meghaladó használati, hasznosítási jog átengedéséről.
27. § A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.
28. § A polgármester dönt a 200.000 Ft értékhatárt el nem érő használati,
hasznosítási jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott
bérleti időszak az l évet nem haladja meg.
29. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár
nélkül a képviselő-testület joga.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
11. A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei
30. § A helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján engedi át, és
nemzeti vagyonról szóló törvény alapján gondoskodik az önkormányzat
a törzsvagyonában lévő víziközművek létrehozásáról és működtetéséről.
12. A pénzeszközök feletti joggyakorlás
31. § (1) Az önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek hasznosításra, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az önkormányzat költségvetési rendelete, és más rendelete határozza meg.
13. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás
32. § Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon
részéről – való lemondás jogát
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a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés eléri a 50.000 Ft
összeghatárt,
b) a polgármester gyakorolja
ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amenynyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott
értékhatárt,
bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát értékhatár nélkül.
33. § (1) A 32. § a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet
lemondani, ha
a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a
követelés későbbiekben való behajtására,
c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,
d) a bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az
a) és b) pontokban foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói
egyezség történt,
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben
vagy egészben nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni,
vagy a csődeljárás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek,
f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet
elérni vagy fellelni.
(2) A polgármester az e rendeletben hatáskörébe utalt önkormányzati követelésről való lemondás jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve
gyakorolja.
(3) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről
való lemondást, valamint a követelés egy részéréről való lemondást.
(4) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében
meghatározott, a kis összegű követelés értékhatárát el nem érő követelések
behajtására vonatkozó rendelkezést.
34. § Ha az önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről való lemondás joga az önkormányzati költségvetési
szervek tekintetében a 32. és 33. §-ban foglaltak szerint történik azzal az
eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv vezetőjét, az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.
14. Hitelfelvétel és törlesztés, kötvénykibocsátás,
beruházás és felújítás, lízing
35. § (1) Az önkormányzatnak van lehetősége hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a
kötvénykibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen
beruházásokat, felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.
(3) Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt.
15. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon
36. § (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a továbbiakban: térítés nélkül kapott) 200.000 Ft piaci
értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés
nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.
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(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele,
hogy
a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne
okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.
16. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
37.§ (1) A vagyontárgy értékének meghatározására a vagyontárgy értékesítése illetve, egyéb módon történő hasznosítása és megterhelése esetén, a
döntést megelőzően kerül sor.
(2) A vagyontárgy értékesítése, megterhelése esetén annak forgalmi (piaci) értékét
a)
ingatlan vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján,
b)

tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír esetén, ha az

-

a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapír, úgy
a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon,

-

a tőzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír, úgy a sajtóban közzétett, 3 hónapnál nem régebbi adásvételek
vételi középárfolyamán,

c)

egyéb társasági részesedés esetén az utolsó lezárt üzleti év értékelése
alapján,

d)

ingó vagyontárgy esetén – ha annak könyv szerinti értéke az egy
millió forintot meghaladja – forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.

(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll –
a (2) bekezdésben foglaltaknál – régebben készült de egy évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést megelőzően ennek
becsléssel napi értékre átszámított változata is elfogadható.
(4) Vagyontárgynak a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb hasznosítása esetén a vagyontárgy értékén a 12 havi bérleti, használati díjat; ennél
rövidebb időre történő hasznosítás esetén a 12 hónapra számított bérleti,
használati díj időarányos részét kell érteni.
(5) Vagyontárgy részletekben történő hasznosítása esetén a vagyontárgy
egészének értéke szerint történik a vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlójának a megállapítása.
(6) Ha a pályázat tárgya több, egy jogügyletben értékesítendő vagyontárgy
(vagyontömeg), a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározásánál a vagyontárgyak értékének összessége képezi az alkalmazandó értékhatárt.
IV. Fejezet
Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv
38. § (1) Az önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan.
(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.
39. § (1) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll
a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,
b) II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell
a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet
1. számú mellékletében felsorolt római számmal jelzett eszköz és forráscsoportokat,
b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket:
ba) a tárgyi eszközöknél,
bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél,
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c) a ba) pontban meghatározottak további részletezéseként:
ca) helyi közutakat és műtárgyaikat,
cb) a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereket, parkokat,
cc) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi
repülőtér a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és
fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi
irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,
cd) vizeket és közcélú vízilétesítményeket,
ce) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont,
cf) műemlékeket,
cg) védett természeti területeket,
ch) kulturális javakat,
ci) korlátozottan forgalomképes intézményeket, középületeket,
cj) közműveket,
ck) temetőt,
d) az a)–c) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül:
da) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét,
db) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét,
dc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. §
(3) bekezdésében felsoroltakat
a) forgalomképtelen törzsvagyon,
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,
c) forgalomképes üzleti vagyon részletezésben.
40. § (1) Az önkormányzat
a) 3 évre szóló középtávú és
b) 6 évre szóló hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet készít.
(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza
a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat,
b) az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a terv időszakra tervezett vagyon
változást.
(3) A hosszút távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja
szerinti adatokat kell tartalmaznia.
(4) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek,
az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési
rendeleteknek az összhangját.
(5) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program
elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.
(6) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzat határozattal fogadja el.
V. Fejezet
Eljárási szabályok
41. § (1) A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően zártkörű versenytárgyalást kell tartani, ha
a) a feladatellátás jellege meghatározott személyi körhöz, működési
engedélyhez kötött,
b) a képviselő-testület zártkörű versenytárgyalás tartását külön elrendeli.
(3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéséről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
42. § Az önkormányzat a versenyeztetés értékhatárát központi költségvetésben meghatározott értékhatárt alkalmazza.
43. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét
kell alapul venni.
(2) A vagyon értékesítésekor – beleértve az értékpapírokat is – 1.000.000
Ft feletti vagyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni
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érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott érték,
úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok
gyakorlásakor.
(3) A gazdasági társaságba történő vagyonbevitel esetében a vagyon piaci
értékét szakértő bevonásával kell megállapítani.
(4) A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározása piaci értéken történik. 1.000.000
Ft érték felett piaci érték meghatározása érdekében szakértő bevonása
szükséges.
44. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel
a tulajdonosi jogok gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről – az e
témában végrehajtott ellenőrzés megállapításai alapján – a polgármester
évente legalább egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
45. § E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
46. § Az e rendelet szerinti vagyonkimutatást először a 2012. évről szóló
zárszámadási rendelethez kell elkészíteni.
47. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2004 (VIII.26.)
önkormányzati rendelet, valamint ennek módosításáról szóló 7/2007.
(IV.20.), 3/2009.(I.21.), számú önkormányzati rendeletek.
5. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és az önkormányzat szakfeladat-rendjének meghatározása 15/2012.(III.29.)
sz.Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását
egyúttal az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot – elfogadja a
mellékletek szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Határozat: 16/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat Kocsér
Község Önkormányzatának szakfeladat rendjéről
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szakfeladat rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
680001 Lakóingatlan bérbeadása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
862301 Fogorvosi alapellátás
862041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
893001 Civil szervezetek működési támogatása
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszak időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
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412000 Lakó- és nem lakóépület építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés

A jegyző gondoskodjék a szakfeladatrend-változás átvezetésről a törzskönyvi nyilvántartásban.
6. Kocsér Község Sportfejlesztési koncepciójának megtárgyalása
17/2011.(III.29.) sz. Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Kocsér Község Sportfejlesztési
koncepcióját, valamint a Tornacsarnok fejlesztési programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester
7. Tornacsarnok felújításának támogatására vonatkozó pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM. rendelet alapján 18/2011.(III.29.) sz.
Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 4/2012.
(III.1.) BM. rendelet alapján Tornacsarnok felújítására vonatkozó előterjesztést és a pályázat benyújtásáról dönt.
A felújítás teljes költsége: bruttó 21.994.218,- Ft
A saját erő összege: bruttó 2.199.422,- Ft, amelyet az Önkormányzat
2012. évi költségvetése terhére biztosít.
A képviselő-testület 2012. évtől kezdődően a sportélet fellendítését irányozza elő, amelyhez szükséges a felújított tornacsarnok épülete, mivel
használhatóságát erősen korlátozta az egyik mosdó és öltöző folyamatos átázás miatti lezárása.
A sportélet fellendítéséhez a részletes feladatokat és kötelezettségeket
az elfogadott sportfejlesztési koncepcióval összhangban az alábbiak
szerint fogalmazza meg:
Szabadidősport folyamatos szervezésével a község lakosságának minél szélesebb rétegeinek mozgósítása, a népesség egészségi állapotának javítása,
A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése,
Esélyegyenlőség megteremtése és javítása,
Versenysport feltételeinek javítása.
Megvalósításukért felelős: Kocsér Községi Sportkör
A lovassport feltételeinek javítása, tekintettel arra, hogy Kocsér
községben a lovassport erős hagyományokkal rendelkezik.
Megvalósításért felelős: Kocséri Lovasegyesület
Sporthorgászat feltételeinek javítása, tekintettel arra, hogy
Kocsér községben két horgásztó is működik már. .
Megvalósításért felelős: Kocséri Horgász Egyesület
Az iskola sport lehetőségeinek fejlesztése
Megvalósításért felelős: Gábor Áron Általános Iskola
Tornacsarnok infrastruktúra, korszerűsítés, funkcióbővítés,
felújítás, valamint szabadidőpark rendbehozatala
Megvalósításért felelős: Kocsér Községi Önkormányzat

Kocséri Híradó

üzemeltetéséreés sportolási feladatok megvalósításához az 5/2012.
(II.24.) számú rendelete értelmében 5.405.000,- Ft. összeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester
8. Felzárkóztatási pályázat benyújtásának megtárgyalása 19/2012.
(III.29.) sz.Öt.h. Határozat:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2012.(III.1.) BM
rendelet alapján önfenntartást segítő kisgép és a hozzászerelhető szárzúzó,
fűnyíró beszerzésére pályázat benyújtásáról dönt a Magyar Államkincstárhoz.
A beszerzésre kerülő eszközök bruttó összege: 4.980.000,- Ft
Az Önkormányzat saját erő összege: 0 Ft.
A pályázat kidolgozásával és benyújtásával megbízza Bodnár András polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. május 2.
9. Csák Zoltán kocséri lakos belterületi csapadékvíz elvezető csatorna
rongálási ügyének megtárgyalása
Fenti napirendet a testület tárgyalta, de döntést nem hozott.
Egyebek napirendi pontban a Jegyzőnő tájékoztatta a testületet folyamatban lévő önkormányzati ügyről.

Gratulálunk Kocsér szülöttének
a magas állami kitüntetéshez!
További sikereket kívánunk
életpályáján!

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a
Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozata
kitüntetésben részesült:
Dr. Ádám József akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Felsőgeodézia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,
kiemelkedő geodéziai tudományos eredményeiért, az egyetemi
képzésben a fiatal tudományos utánpótlás példaszerű neveléséért,
a földtudományok területén végzett több mint egy évtizedes lelkiismeretes és eredményes tudományszervező tevékenységéért, valamint a Nemzetközi Geodéziai Szövetség első és ez idáig egyetlen
magyar vezetőségi tagságáért.

2012. évtől új tervek:
Kőröstetétleni Önkormányzattal együttműködve a két falu lakosságát
kívánja hozzásegíteni egészségük megőrzéséhez, ehhez együttműködési
szerződést kötött.
A Magyar Országos Jóga Unió Egyesület helyi csoportjának közreműködésével szeretné megismertetni a község lakosságának minél szélesebb
rétegével a jógázás testre, szellemre ható összetett hatásait.
Kocsér Községi Sportkör helyi rendezvényeit kedvezményes térítési díjak
kialakításával támogatja.
A

2012.

évi

önkormányzati

költségvetésében

tornacsarnok

Dr. Ádám József átveszi a kitüntetést a Parlamentben.
(Ádám József életpályájának ismertetése a 13. oldalon.)

KÖZÉLET
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Mi minden lehetőséget igyekszünk megragadni
Interjú Bodnár András polgármesterrel
„Csak a változás az állandó” – tanítják a
hangzatos megállapítást a különböző menedzsment tanfolyamokon. Kocsérnak
most bőven kijut belőle. Az elkövetkezendő változásokról és a lehetséges fejleményekről kérdeztük Bodnár Andrást, Kocsér
község polgármesterét.
– 2013. január 1-jével társulnunk kell egy
másik településsel, mivel 2000 fő alatti község vagyunk, és a törvény értelmében ezt
meg kell tennünk – mondja Bodnár András. A társulást már korábban szükséges
létrehozni, mert novemberben a Kincstár
várja a jelzést, melyik településsel történik
a társulás, ugyanis a jövő évi költségvetést ennek ismeretében fogják elkészíteni.
Nagykőrös járási székhely lesz, ehhez a járáshoz Nagykőrös, Kocsér és Nyársapát fog
tartozni. A törvény értelmében csak járáson belül lehet társulni, mi Nyársapáttal
fogunk, mert úgy érezzük, hogy hasonló
nagyságrendű településsel érdemes partneri viszonyt kialakítani.
– Hogyan fogja ez a változás érinteni a
Polgármesteri Hivatalt?
– Közös hivatalunk lesz, de mivel a végrehajtási utasítások még nem jelentek meg,
teljes körű tájékoztatást nem tudunk adni. Közös jegyzői hivatalra számítunk –
egy jegyző és egy aljegyző fogja végezni a
munkát, valamint egy-két adminisztrációs munkatárs. Az, hogy milyen ügyintézés
marad a településen, és mi kerül át a járáshoz, most még nem tudjuk megmondani.
Feladatfinanszírozásról van szó, annyi dolgozót tudunk foglalkoztatni, amennyit az
állam megfinanszíroz.
– Hogyan kívánják tájékoztatni az itt
élőket a mindennapi életüket erősen
érintő változásokról?
– Falugyűlést fogunk összehívni, és szórólapokon is megadjuk majd a szükséges
információkat a településünkön élőknek.
Eddig azért is nem hívtuk össze a falugyűlést, mert nem lett volna értelme, olyan sok
még a bizonytalansági tényező.
– Változás lesz a vízszolgáltatás terén
is.
– A törvény szerint 150 ezer lakos egyenérték fölé kell menni a vízmű társulásoknak. Jelenleg Nagykőrös üzemelteti a mi
vizünket, most 28 ezer egyenértékről beszélhetünk, vagyis 28 ezer főt lát el a nagykőrösi vízmű társulás, a KŐVA Zrt.
Az egyeztetések alapján úgy tűnik, hogy
Nagykőrössel együtt július 1-jétől Kocsér
is a Bácsvízhez fog tartozni, a kecskeméti

székhelyű cég vezérigazgatójával már tárgyaltunk is ez ügyben. Az üzemeltetés továbbra is Nagykőrösről történik majd.
– Várható-e áremelkedés a vízdíjakban?
– A Bácsvíz Zrt.-hez történő átkerülés
biztosan áremelkedéssel fog járni, mivel a
vízdíj Kocséron a legolcsóbb. Ez azért volt
így, mert községünkben jó a fizetési hajlandóság, nálunk nem kell megfizetni azoknak az embereknek a fogyasztását, akik
nem fizetik a díjat. Minket rosszul érint, de
törvényi kötelezettség, hogy egy üzemeltető területén egységesnek kell lennie a vízdíjnak. Most arról próbálunk tárgyalni a
Bácsvízzel – akik egyébként 210 ezer embernek szolgáltatnak vizet –, hogy ha lehet, ne emeljék az alapdíjat. Ezt ugyanis
lehet, hogy a duplájára kell emelni – ami
most nálunk 250 Ft, az 500 Ft lenne a jövőben. Mi azt szeretnénk elérni, ez esetben
fogyasztást is számoljanak bele: 1 vagy 2
köbmétert. Ez Kocsért tekintve nagyon jelentős eredmény lenne, mivel a lakosság elöregedett, és nagyon sokan 1-2 köbméter
víznél nem fogyasztanak többet. Ha sikerülne megegyezni, a Bácsvízhez való átkerülés a lakosság egy részénél nem járna áremelkedéssel.
– Tavaly sokat cikkeztek arról, hogy
Nagykőrös Bács-Kiskun megyéhez szeretne csatlakozni. Ez a téma napirenden
van-e még?
– Szinte biztosra vehető, hogy mi Kecskeméthez fogunk tartozni kórházi ellátást
tekintve, járóbeteg-ellátás szempontjából
pedig marad Nagykőrös. Az, hogy BácsKiskun megyéhez fog-e csatlakozni Kocsér,
az nem tőlünk függ, hanem Nagykőröstől.
Ha Nagykőrösön legkésőbb jövő tavasszal
megtartják a népszavazást, és 50% +1 fő
elmegy szavazni, és a többség Bács megye
mellett dönt, akkor biztos, hogy Kocsér és
Nyársapát is Bács megyéhez fog tartozni,
mivel járásként mennénk át.
– Pest megye Budapesttel együtt most
a Közép-Magyarországi Régióhoz tartozik, Bács megye a Dél-Alföldihez. Egy
másik régióhoz való tartozás milyen változásokat eredményezne?
– Mivel Budapest is a Közép-Magyarországi Régió része, ennek következtében a GDP igen magas: 130-140%. Ez
eredményezi azt, hogy mi Pest megyében az uniós támogatásoknak maximum
az egynyolcadához jutunk hozzá. Akik
már elolvasták az új alkotmányt, az Alap-

törvényt, azok észlelhették, hogy nem tesz
említést régiókról.
Ha a 2013-tól kezdődő újabb 7 éves ciklusban a megyéket veszik alapul, akkor elmondhatjuk, hogy Pest megye 50–55%
GDP-nél tart, innentől kezdve mi ugyanolyan besorolás alá esünk, mint Bács megye a támogatások szempontjából. Nem
mindegy az sem, hogy a támogatás intenzitása 30%, mint Pest megyében vagy 50%,
mint Bács megyében.
– Ez év szeptemberétől a Gábor Áron
Általános Iskolát átveszi a Katolikus Egyház. Ki kezdeményezte a lépést, és milyen változásokat eredményezhet ez a
tanulók, a szülők és a pedagógusok életében?
– A pedagógusok és a Szülői Munkaközösség részéről indult a kezdeményezés. Az
átvételről a megállapodást az Egyház és mi
is elfogadtuk, aláírásra vár. Természetesen
minden osztály Kocséron fog maradni, a
tanyasi gyerekek szállítását mi vállaljuk, de
ezenkívül a gyerekek étkeztetését, a rezsit,
a pedagógusok bérét az Egyház finanszírozza, tehát költségvetés szempontjából az
iskola a Váci Egyházmegyéhez fog tartozni.
A közelmúltban lezajlott egy szülői értekezlet, amelyen a Váci Egyházmegye Oktatási Osztályának főigazgatója és oktatási felelőse is részt vett. Mindenről tájékoztatták
a szülőket. Az iskola tagintézmény lesz, az
anyaiskola a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola. A Gábor Áron név is
megőrződik.
– Kocséron a pártállami időkben a legmagasabb volt a katolikus hittanra járók
aránya a ceglédi járásban, a párttitkárok
nagy bánatára. Vélhetőleg most minden
tanuló számára kötelező lesz a hittan.
– Igen, ez így van. A katolikus gyerekek katolikus, a református gyerekek református hittanra fognak járni. Aki ezt nem
vállalja fel, annak Nagykőrösre kell majd
bejárnia. Mi Nagykőrössel kötünk egy
megállapodást, a város biztosítja azoknak
a kocséri gyerekeknek az iskolai ellátását,
akik Kocséron a hittan miatt nem kívánnak a helyi iskola tanulói lenni. Kimentek
már a levelek a szülőkhöz, melyekben az
iránt érdeklődnek, meg van-e a gyermek
keresztelve, ha nem, szándékoznak-e megkereszteltetni; meg van-e a szülő keresztelve, ha nem, szándékozik-e megkeresztelkedni. Az érdeklődés szintjén az egyház
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON ❯❯
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fölméri a gyerekeket, de a szülőket is.
– Ha kötelező a hitoktatás, akkor gondoskodni kell hitoktatóról is.
– Igen, ez biztosítva lesz. Sőt az óvodai
nagycsoportban is szeretnénk, ha lenne
hitoktatás, hogy az átmenet meglegyen. A
Váci Egyházmegye ezt örömmel veszi.
– Mit fog jelenteni a pedagógusok számára, hogy egyházi iskolában nevelnekoktatnak?
– Minden pedagógusnak alá kell írni egy
etikai kódexet, hogy elfogadja az Egyház
tanait. Ha nincs megkeresztelkedve, nem
kell megkeresztelkednie. Ha nincs templomban megesküdve, nem kell megesküdnie. A hétfő reggeli imát az iskolában meg
kell tartania a tanulók számára, egyébként
ugyanúgy kell végeznie a munkáját, mint
eddig.
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– Mennyi jelenleg
a tanulói létszám?
– 168 gyerek jár
az iskolába, közülük 104-en vannak
napközisek, 3 csoportban. Az egyház
25 fős csoportokban
gondolkodik. Valószínűleg meglesz a
100 gyerek a 4 csoporthoz, célszerű a
tanyasi gyerekeket a
napközi felé irányítani, hogy részt tudjaKépeslap részlete az 1930-as évekből.
nak venni a szakkörö– Részt kell-e venni a vasárnapi szent- kön, a foglalkozásokon.
miséken?
– Milyen benyomásaik vannak az egy– Illik minden vasárnap elmenni a temp- házi személyeknek az iskoláról?
lomba, de ez sem kötelező. Valószínűsít– Nagyon tetszett nekik az épület, a felhető, hogy a gyerekeknek havonta egyszer szereltség. Szerintük bárhol az országtartanak misét, ún. gyerekmisét. Az egyen- ban megállná a helyét az intézmény, bár
ruháról egyelőre nincs döntés, lehet, hogy a külseje felújításra szorul. A megállapoegy nyakkendő fogja jelképezni az egyhá- dás értelmében az épület a település tulajzi iskolához tartozást. A szülőknek a vál- donában marad, tehát mi pályázunk a feltozás plusz anyagi terhet nem fog jelenteni. újítására.
Megmarad a rászorulóknak az ingyen tan– Milyen előnyökkel jár az egyházi iskönyv, étkezés ugyanúgy, mint eddig.
kolai státusz?
– Megmaradnak-e a szakkörök, az
– Az Egyház stabil fenntartó. Hosszú táegyéb iskolai foglalkozások?
von a települést, s ezzel együtt az országot
– Minden olyan szakkört óhajtanak in- gazdagítják az egyházi iskolák. Azt gondoldítani itt is, amely a ceglédi anyaiskolá- juk, a gyerekek a nyolcadik osztály végére
ban működik. A kölcsönösség jegyében ők teljesen más szemlélettel, értékrenddel kea gyerekeiket kihozzák Kocsérra lovagol- rülnek ki az iskolapadokból.
tatni, a mieinket pedig el fogják vinni sí– Úgy tűnik, mindenki nagy várakoelni. Ugyanazt meg fogják kapni a kocséri zással tekint a fent ismertetett változások
gyerekek, mint a ceglédi társaik. Nagy va- elébe. Milyen egyéb fejlesztések várhatólószínűséggel, ha meglesz a megfelelő gye- ak a közeljövőben?
reklétszám, a következő tanévben a nap– Mi minden lehetőséget igyekszünk
köziben nem 3, hanem 4 csoportot fognak megragadni. Benyújtottunk egy pályázatot,
indítani.
amely az ivóvíz minőségének a javításáról
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szól, meg is nyertük. Júliusban kell beadni a második ütemezést, már előkészítettük, szinte biztosra mondhatom, hogy meg
fogjuk nyerni azt is. Szükség is van rá, azt
a kutat, ami használaton kívül van, működőképessé kell, hogy tegyük. Olyan nagy
a nitrát tartalma, hogy nem engedte üzemeltetni a tisztiorvosi szolgálat. 100 milliós pályázatról van szó. Van egy másik beadott pályázatunk, ez is nyertes pályázat,
most arra várunk, hogy a Környezetvédelmi Alapból feltöltsék a forrásokat. Ez az alternatív fűtés megoldását jelentené, az Önkormányzat épületét, az Óvodát, talán a
Konyhát is faperlettel tudnánk fűteni. Ez is
egy 100 milliós pályázat. Hivatalosan még
nem érkezett meg a pénz, de nyertünk 10
millió Ft-ot a Könyvtár felújítására, rendbe
tesszük kívülről, a nyílászárókkal együtt.
A Lovas Egyesület nyert a Pónifogathajtóbajnokság megrendezésére 2,5 millió Ft-ot,
ez utófinanszírozás jellegű. Az augusztus
20-i ünnepséget szintén pályázati pénzből
tudjuk megtartani. Pályázatot elszalasztani nem lehet, mert amit ma elmulasztunk,
egyáltalán nem biztos, hogy holnapra viszszajön.
- Polgármester Úr! A Kocséri Híradó olvasói nevében megköszönjük a tájékoztatást, egyúttal az Ön és munkatársai fáradozását is; azt az erőfeszítést, amelyet eddig
tettek és ezután fognak tenni azért, hogy
a külső körülmények által kikényszerített
változások zökkenőmentesen menjenek
végbe. Bízunk benne, hogy Kocsér község,
az itt élő emberek javát szolgálja mindaz,
amelyről beszélt nekünk egy interjú erejéig.
Az interjút készítette: Berente Terézia
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Tanyasi iskolától a Magyar Érdemrend Középkereszt
polgári tagozata kitüntetésig
Dr. Ádám József életpályája
Fő idegen nyelvű munkája Estimabilitiy of Geodetic Parameters
Dr. Ádám József (Kocsér, 1950. január 24.), magyar geodéta, from Space VLBI Observables címmel jelent meg 1990-ben.
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A
Az életpálya kocséri és nagykőrösi vonatkozásait Utassy Miklós
felsőgeodézia és a kozmikus geodézia neves kutatója.
tanár úr foglalta össze 2006-ban „A felsőgeodézia tudósa Kocsérról
1968-ban érettségizett, majd felvették a Budapesti Műszaki indult, Kőrösön tanult” címmel. Idézünk az írásból:
Egyetem (BME, 2000-től Budapesti Műszaki és GazdaságtudomáÁdám József tanyán nevelkedett. Édesapja akkoriban a VII. dűnyi Egyetem) Építőmérnöki Karára, ahol 1974-ben szerzett mér- lőben levő földjén gazdálkodott. Mivel a Dózsa György Iskola volt
nök diplomát. 1977-ben védte meg egyetemi doktori disszertáció- hozzájuk a legközelebb, az általános iskola első 6 osztályát itt véját. Diplomájának megszerzése után a Földmérési és Távérzékelési gezte, Bender Alajos és felesége voltak a tanítói. 1962-től a Gábor
Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumának munkatár- Áron Általános Iskola tanulója, ahol Pecze Szilveszter osztályába
sa lett, 1982 és 1992 között főmunkatársi beosztásban dolgozott. került. Miután e tanár úr egyben a községi könyvtár vezetője, így a
1992-ben az intézet tudományos tanácsadójává nevezték ki, egy jó tanuló gyerek szabadidejének egy részét a könyvtárban töltötte.
évvel később tanácsos lett, majd 1996-ig megbízásos munkaviszonyban dolgozott az intézetben. 1982 és 1983 között mellékfoglalkozású egyetemi adjunktusként is dolgozott a BME-n.
1988-ban címzetes egyetemi docens lett. 1992-ben a BME Építőmérnöki Karának Felsőgeodézia Tanszékén kapott félállású
egyetemi tanári kinevezést.
1994-ben főállású egyetemi tanár lett. 1995 és 1999 között
a tanszék vezetőjeként is dolgozott, majd 2001-ben (az immár Általános és Felsőgeodézia Tanszéken) ismét tanszékvezetői megbízást kapott. 1997 és 2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 2000-ben az MTA–BME Fizikai Geodézia
és Geodinamikai Kutatócsoport vezetője, illetve a BME habilitációs bizottsága és doktori tanácsa tagja lett.Számos külföldi intézménynél dolgozott vendégkutatóként: Stuttgarti Egyetem (1985), Ohiói Állami Egyetem (1989–1990, itt tudományos
Prof. Dr. Ádám József tanszékvezető egyetemi tanár munkatársai körében
munkatársként dolgozott), valamint a párizsi Csillagászati ObJó alappal indult tehát tovább, és a nagykőrösi Arany János Reszervatórium (1995).1992 és 2002 között az Űrkutatási Tudományos Tanács tagja volt, illetve 1994-ben a Nemzetközi Geodéziai és formátus Gimnázium matematika-fizika tagozatára jelentkezett,
Geofizikai Unió magyar nemzeti bizottságának elnökévé választot- ahova fel is vették. Itt annyira megszerette a matematikát és a fiták. Az Acta Geodeatica et Geophysica Hungarica és a Geodézia és zikát, hogy ez meghatározta későbbi pályafutását. Kiváló tanárai
Kartográfia című tudományos szakfolyóirat szerkesztőbizottságai- voltak, hiszen Danczkay Győző matematikára tanította, osztálynak tagja is lett. 1981-ben védte meg a műszaki tudományok kan- főnöke pedig az országos hírnévnek örvendő Páhán István volt,
didátusi, 1991-ben akadémiai doktori értekezését. 1985-ben lett az aki a fizika rejtelmeibe vezette be. Páhán István így emlékezik rá:
MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának, 1997-ben Könyv- és „Ádám Jóska nagyon eszes, szorgalmas, de emellett igen szerény,
Folyóirat-kiadó Bizottság, 1999-ben pedig a Nemzetközi Kapcso- tisztelettudó, sőt, csendes fiú volt.” A kocséri fiatalember negyelatok Bizottság tagja. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia dikes korában megnyerte a gimnázium matematikai pályadíját,
levelező, 2004-ban rendes tagjává választották. 1999-től az MTA majd 1968-ban kitűnően érettségizett.
Földtudományok Osztályának elnökhelyettese, 2008-ban elnöke
Ezt követően a budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karálett, ezzel az MTA elnökségébe is bekerült.
ra jelentkezett, ahová fel is vették. Itt 1974-ben szerzett diplomát,
Kutatási területei a felsőgeodézia és a kozmikus geodézia. Nevé- földmérő mérnöki szakon. Ádám József már egyetemista korában
hez fűződik az első űr-VLBI mérések matematikai-geodéziai mo- felhívta magára a figyelmet. Sorra nyerte a Tudományos Diákkör
delljének részletes szerkezeti-felépítési vizsgálata. Emellett kidol- által kiírt pályázatokat. Szűkebb szakterülete a felsőgeodézia valagozta e mérések alkalmazásának elméleti alapjait asztrometriai, mint a kozmikus geodézia. A Nagykőrösön is tanult kiváló kocséri
geodéziai és geodinamikai szempontból. Az elméleti földalak (avagy tudósember felesége Nagy Márta, építészmérnök. Fiuk a Budapesa geoidkép) magyarországi földdarabjára több jelentős meghatáro- ti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karát végezte el.
zást végzett. A GPS-technika alaphálózati alkalmazásával kapcsolaÁdám József 2004 márciusa legvégén a Magyar Tudományos
tos kutató- és fejlesztő munkában ért el jelentős eredményeket.
Akadémia Roosevelt téri székházának felolvasótermében A felsőgeodézia helyzete és időszerű kérdései Magyarországon címmel
tartotta akadémiai székfoglalóját.
Díjai, elismerései:
A székfoglalóra tudósok sereglettek össze az ország különböző
Szádeczky-Kardoss Elemér-díj (1988), Nagy Ernő-emlékérem
intézményeiből.
Nagykőrösről Páhán István, volt gimnáziumi osz(1990), Lázár deák-emlékérem (1992), Szent-Györgyi Albert-díj
tályfőnöke
vezetésével
öttagú küldöttség vett részt a nevezetes ese(2004), Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozata (2012)
ményen,
s
Kocsér
is
képviseltette
magát, Utassy Miklós személyé(Forrás: Wikipedia)
ben
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A világot jelentő deszkákon…

Nagy volt a forgalom a színpadon
Bár korára és állapotára tekintettel inkább kímélni illene a
művelődési házat és annak színpadát is, mégis az utóbbi hetekben többször is élénk élet költözött a falak közé – az iskolás gyerekeknek köszönhetően.
Először is március
15-én az iskola művészeti szakkörei adtak szép műsort a
nemzeti ünnep alkalmából.
A
néptáncosok
szép, új ruhában és
új
koreográfiával
léptek színpadra. Az
énekkar ismét színvonalas műsort adott. Az irodalmi színpad pedig egy nemzetiségi szállal is átszőtt, szerelmi történetbe ágyazva mutatta be az
1848/49-es eseményeket.
Április pénteken délelőtt Bibuczi Színház vendégszerepelt
Kocséron. Snufi, a művészbűvész című előadást nézhették végig az
1-6. osztályos diákok. Nemcsak végignézték, de szinte végig is tapsolták, ujjongták az előadást.
A drámapedagógiai foglalkozásoknak szép hagyománya van
immár iskolánkban. Az idén tavasszal is minden osztály részese
lehet egy ilyen előadásnak – köszönhetően a Kerekasztal Színházi Nevelési Központnak. Ezek nem pusztán tetszetős színdarabok,
hanem olyan előadások, melyekben a gyerekek aktív résztvevők,
és ötleteik mentén halad előre az előadás.
Először április 2-án hétfőn a 3. és a 4. osztályosok Mátyás király

történetével összekapcsolva egy mai
kiskamasz fiú családi gondjait próbálták
megérteni és megfejteni.
Majd április 27-én
pénteken az 1. és a 2.
osztályosok a közismert Jancsi és Juliska mese egy izgalmas átdolgozásában
vehettek részt, melynek Mézeskalács volt a címe.

A kocséri diáktüzérek április 4-én az idén is remekül segítették a magyar sereget, és részesei voltak a tápióbicskei győzelemnek: Szöllősi Richárd, Tóth Adrián, Kasza Csaba, Szelei Alex,
Sulymosi Imre, B. Deák Bence, Járvás Milán.

Itt a tavasz, itt a bál!
2012. március 31-én megrendezésre került
TAVASZKÖSZÖNTŐ jótékonysági bálunk a
Gábor Áron Általános Iskola Tantestülete és
Szülői Munkaközössége szervezésében.
A bál megnyitója után a szülők fergeteges
táncos műsora következett:
A táncban résztvevő szülők, pedagógusok:
Bugyi Julianna, Tóthné Héda Mária, Szécsi Gabriella, Országné Molnár Katalin, Baloghné Lajtos Brigitta, Ádámné Bretus Edit,
Venyinginé Tajti Erika, Tajtiné Kasza Anikó, Héda Éva, Juhász Anikó, Bíróné Forgács
Bernadett, Mádiné Héda Erika, Nagy Miklósné, Mészáros Ferencné, Bátoriné Rapi Anna, Pásztorné Czeczon Valéria.
A műsort követte a finom vacsora, melyet a
Hollogasztro Kft. készített és szolgált fel. Az ízletes vacsora elfogyasztása után finomabbnálfinomabb házi süteményekkel kedveskedtünk
vendégeinknek, melyet az anyukák készítettek.
Az est folyamán fellépő vendégként köszönthettük Gődény Anikót, aki a 80-as 90es évek nagy slágereiből énekelt nekünk néhányat!

A hajnalig tartó mulatsághoz a talpalávalót
ifj. Mondi Károly és Ézsiás János szolgáltatta.
Köszönünk szépen minden egyes tombolatárgy felajánlást, mellyel támogatták rendezvényünket.
A tombola felajánlói: Polgármesteri Hivatal Kocsér, Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége, Konyha dolgozói, Bodnár András
polgármester és családja, az osztályok szülői
közösségei, Béres Deák Mariann, Szöllősi Lilla, Vegyes Élelmiszer Bolt – Szarvas Sándorné, Járvás Csaba és családja, Hriagyel Csaba
és családja, Czeczon Béla és családja, Berdó
Gyuláné, Habon Zoltán és családja, Kenyeres
Bálint és családja, Rapi Zoltán és családja, Bí-

ró Krisztián és családja, Oláh Pál és családja,
Venyingi Zoltán és családja, Gévai Imre és családja, Zámbori Tibor és családja, Tóth Ferenc
és családja, Lovasegyesület Kocsér, Tajti Dezsőné, Mádi Tamás és családja, Ország Tamás
és családja, Kádár Anikó, Galgóczi Csemege Élelmiszer, Tajti Béla autószerelő, Vadász
Csárda, Nagy Miklós és családja, Ifj. B. Deák
Kálmán és családja, Vadásztársaság Kocsér,
Hajdú Jenő apát, kanonok, főesperes; Czeczon
Tibor és családja, Pásztor Béla és családja, Vegyes Iparcikk üzlet, Kocséri Horgász Egyesület,
Gál-Rusvai Bt. Szelei László és családja, Mocsai Balázs és családja, Ádám István és családja, Bátori Sándor és családja, Ádám Zoltán és
családja, Holland Bau Kft., Balog Krisztián és
családja, Deák Attila és családja, Kocséri Posta dolgozói, ifj. Balajti Béla és családja.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, segítségét, akik részt vettek a
vacsora előkészületeiben, szervezésében, lebonyolításában.
Köszönjük, hogy támogatásukkal segítették
céljaink megvalósulását!
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2012. szeptember 1-jétől

Katolikus iskola lesz a kocséri iskola
Mint ismeretes, a kocséri általános iskola minden bizonnyal szeptembertől a
Váci Egyházmegye fenntartásában, a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként fog tovább működni. A tervezett átszervezésről
zajlott szülői fórum 2012. március 28-án
szerdán délután a Művelődési Házban.
A fórumon a megjelent szülőket, érdeklődőket Gyombolai Gyula, a Váci Egyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója, Tyukász
Tamás az EKIF tanügyigazgatója, Rajta
László a ceglédi Szentkereszt Katolikus Iskola igazgatója, Bodnár András polgármester és Gévai Imre igazgató tájékoztatta.
Gyombolai Gyula főigazgató elmondta, hogy egy katolikus iskola a keresztény
értékek mentén végzi oktató-nevelő munkáját. A kötelező hitoktatás mellett ehhez

a szülőktől is várnak erkölcsi, hitéleti támogatást, de felekezeti szempontból természetesen befogadó lesz az iskola, a reformátusokat hátrány nem éri. Véleménye
szerint minden eddigi nemes hagyományt
meg fog tudni őrizni a kocséri iskola, még
a nevét is megtarthatja tagiskolaként. Legalább ilyen szinten működhetnek majd
a szakkörök, és az étkezésben vagy a tankönyvellátásban is megmaradnak az eddigi kedvezmények.
Elmondta továbbá, hogy a nevelőtestület valamennyi tagjának további foglalkoztatására készek, amennyiben a katolikus iskolákban dolgozó pedagógusokra érvényes
etikai kódexet a nevelők elfogadják.
Rajta László ceglédi igazgató elmondta, hogy számtalan szakmai kérdésben
megmarad a kocséri iskola önállósága, az
együttműködést ő úgy szeretné irányítani,

És belevetették magukat!

Vetés, locsolás, kapálás – örömmel!
Száz szorgos kiskertész – csodákra képes! Márpedig Kocséron
száz iskolás gyerek nevezett be a Vesd bele magad akcióba, amelynek célja, hogy a legkisebbek között népszerűsítse a gazdálkodást,
a kertészkedést.
A kocséri iskola Szaszkó Sándorné Marika néni vezetésével kapcsolódott be a programba. 100 csomag vetőmagot kapott az iskola,
melyeket az akcióra jelentkező gyerekek otthon vetettek el szüleik segítségével. Zöldborsó, retek, karalábé, sárgarépa vöröshagyma került
így a kocséri kiskertekbe.
A Fiatal Magyar Gazdák Magyarországi Szövegsége által szervezett
program célja, kettős.
„Egyrészt segítséget nyújtunk a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen tudják felnevelni, gondozni a
növénykéiket. Másrészről
pedig egy figyelemfelkeltés
a célból, hogy ahol rendelkezésre áll minimális méretű házikert, ott
már lehet élelmiszert előállítani. Sajnos a falusi közegben sem természetes, hogy a hátsó kertben zöldséget nevelnének. Átvette a korábbi konyhakertek helyét a fű és a tuják.
A program segít abban, hogy a gyerekek, a későbbi felnőtt vásárlók
megértsék, megtanulják, hogy mit jelent a jó minőségű élelmiszer,
hogyan lehet megismerni a jó minőséget.”
A program révén országosan több mint kétezer diák vet, locsol,
figyel és örül! Óriási dolog ez.
A program honlapján (www.vesdbelemagad.hu) termelési szaktanácsok is olvashatók, de a gyerekek fogalmazásai, fényképei is
megtalálhatók – persze kocséri képek, bejegyzések is.

hogy az mindkét félnek előnyökkel járjon.
Bodnár András polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a továbbiakban is jó együttműködésre törekszik majd
az iskolával és az egyházzal. A tanyasi gyerekek szállítását továbbra is végezni fogja az önkormányzati kisbusz, és az önkormányzati konyhában folyhat jövőre is a
tanulók iskolai étkeztetése.
A fórumon elhangzott, hogy nevelői és
szülői kezdeményezésre kereste meg az önkormányzat az átadási szándékkal az egyházmegyét. Tekintettel arra is, hogy 2013.
január 1-jétől a települési önkormányzatoktól az állam veszi át a közoktatás irányítását, az iskolák fenntartását, ez pedig az
érintettekben az iskola jövője szempontjából bizonytalanságot keltett.
A megjelent szülők valamennyi felmerülő kérdésre megnyugtató választ kaptak.

Tanulmányi versenyek, művészeti sikerek

Április 11-én a költészet napján a Lakitelelki Népfőiskola Kölcsey termében mesemondó és népdaléneklő versenyre került sor.
A kocséri iskolát Gévai Levente 2. osztályos tanuló képviselte (felkészítő nevelő: Tóth Zoltánné), és bár ő nem került a legjobbak közé, mégsem maradt elismerés nélkül az iskola. Évszakok címmel
ugyanis rajzpályázatot is
hirdetett
a
lakitelki általános iskola, melynek
itt volt egy kis
kiállítása és a
díjkiosztója
is. A 4. osztályosok között
Gévai Eszter
1. helyezést
ért el, a 3. osztályosok között Vas Ákos 2. Sekelj Vincent 3. helyezést ért el, mindegyikőjük munkáját Szijné Fajka Ágnes tanárnő
segítette.
Tiszajenőn április 19-én kistérségi tanulmányi versenyek zajlottak. A kocséri diákok közül
a legszebb eredményt a népdaléneklők érték el: Meggyesi Zsuzsanna 6. osztályos tanuló ezüstfokozatot kapott,
Lengyel Dorina 6. osztályos
tanuló pedig nemcsak hogy
aranyminősítésben részesült,
de a különdíjat is kapott kiemelkedően szép előadásáért. Mindkettőjük felkészítő
nevelője: Juhász Anikó.
Az iskolai oldalt összeállította: Gévai Imre
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„Egy feladatunk van: hogy szolgáljunk”

Búcsú Döme Ilona kántortól
1954-2012

„Az imádság tartja benne a
lelket” – mondtuk, akik régóta imádkoztuk érte mindennap a rózsafüzért. Hosszú, türelemmel viselt szenvedés után,
a betegek szentségével megerősítve elhunyt egyházközségünk
kántora. Akár jelképes is lehet:
2012. április 5-én, Nagycsütörtökön éjjel szólította magához az
Úr. A temetésén, a tiszakécskei
és a kocséri engesztelő szentmisén sokan voltunk. Úgy gondolom, az egyházközségben 1973
óta végzett áldozatos munkájával, segítőkészségével, hűségével, szeretetével rászolgált, és megérdemelte a résztvevők
tiszteletadását.
Amikor Rá gondolunk, bátran mondhatjuk, hogy egész
életében megvalósította küldetését (mert nemcsak életet kapott az Úrtól, hanem annál sokkal többet: Küldetést). Vallotta: „Egy feladatunk van: hogy szolgáljunk” – legjobb tudásunk szerint. Ezért mindent ki kell bírni, mindent el
kell viselni, másokért élni, küzdeni, lemondani. Betegsége
előrehaladtával a szenvedés elviselését, „eltitkolását”, a feladatai maradéktalan elviselését is meg kellett tanulnia.
A mai, individualizált társadalomban „maga körül forog” az emberek többsége. Egyre kevesebben tekintenek
szét, gondolnak másokra is, tettekkel segíteni még kevesebben hajlandók. Ilona kántorunk kivétel volt. Sokat segített.
Pedig mindennapi feladatai – ahogy a temetésen is hallhattuk a búcsúztatóban –, igénybe vették erejét, teljesítőképességét. A kántori, egyházközségi munka, Apát Úr szolgálata,
a templomkert, a temető gondjai sokszor meghaladták erejét. (Köszönet azoknak, akik mindig a segítségére siettek.)
A „másokért” végzett munkája elismeréséül 2005. augusztus 20-án vehette át a Kocsér Községért Emlékérmet.
Méltatása egyértelmű volt: küldetését teljesíti. Mindig, minden körülmények között, mindenkivel, minden időben.
Kevesen tudják, hogy önkéntes véradó volt. Jelen voltam
Nyársapáton, amikor átvette a Vöröskereszt kitüntetését a
25. véradásért, több kocséri kitüntetett véradó társaságában. Amikor az utolsó hetekben a kórházban számos alkalommal vért kapott, mondtam Neki: – Te már előre odaadtad a szükséges vért, másokon segítettél, most Rajtad a
sor… Kérése volt a kórházból. Amikor bevittük, kiderült,
hogy nem magának kérte, hanem egy nagybeteg, szenvedő
társának kellett a segítség.
Ahogyan gondolkodott, beszélt, cselekedett, arra kevés a
„humánus” kifejezés. Sokkal több annál: keresztény értékrend szerint, keresztény módon élt, küldetést teljesített, példamutatóan.
Köszönjük, Ilona, a szolgálatodat, segíts bennünket továbbra is onnan, fentről, ahol hitünk, reményeink szerint
vagy!
Barabás Klára
mérnöktanár

Kocséri Híradó

Egy kis helytörténet

A jászapáti gimnázium centenáriuma
100 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Jászapátin a katolikus gimnázium, mely ma újra gróf Széchenyi István nevét viseli. E jeles évforduló alkalmából háromnapos ünnepségsorozatot tartottak, országzászlót avattak, és több mint 300 oldalas jubileumi emlékkönyvet jelenttettek meg.
A fényképekkel gazdagon illusztrált kötetben kerestük a Kocsérra vonatkozó adatokat, nem csalódtunk, megtaláltuk a kiadvány elején, „Az első
75 év” címet viselő fejezetben, amelyet dr. Kalmár Pálné címzetes igazgató írt. Az új gimnázium létrejöttekör egyesületek, magánszemélyek, települések is támogatták az intézményt adományokkal, felajánlásokkal.
„Kocsér képviselő-testülete hasonlóképpen nyújtott segítséget, hivatkozván a „jó rokoni viszony ápolására és fenntartására. „Hogy pedig a
helybeli szegényebb sorsú lakosság arra érdemes fiainak a gimnáziumban
való taníttatását a község tehetségéhez mérten megkönnyítse, szívesen elhatározza, hogy egy íly, legalább jó eredménnyel tanuló kocséri fiú részére
a község házi pénztárából a gimnáziumi tanulmányok befejeztéig – a folyó
szeptember hava 1-től, havi előleges részletekben 200, azaz kettőszáz korona segélyt ad; de hogy e segélyt ki kapja, annak elhatározást a képviselőtestület magának fenntartja.” Kelt Kocséron, 1912. március 12-én. (A Jászapáti királyi Katolikus Főgimnázium Második Értesítője, 1913-14. 40. p.
A Jászapáti és Kocsér szoros kapcsolata akkor még közismert volt a magasabb iskolákat nem végzett lakosság körében is Az 1900-as évek ele-

jászapáti gimnázium épülete 1934-ben.

jén a 19. századi kirajzás még annyira élt az emlékekben, hogy Kocsér
ideküldte tanulni a diákjait, nem pedig Nagykőrösre, ami jóval közelebb
volt. Sőt a 75. évfordulón, 1987-ben több főből álló küldöttség képviselte Kocsért az iskolai ünnepségünk mindkét napján, így is ápolva a hagyományokat. Erre a mai napig meghatottan emlékszem” – írja dr. Kalmár Pálné.
A 100 éves évfordulón is képviseltette magát Kocsér, ha nem is nagy
létszámban: Járvás Józsefné a férjével vett részt a centenáriumi ünnepségen. „Marica”, ahogyan nálunk ismerik, Jászapátiról került Kocsérra
házassága révén, és ő is a gimnázium tanulója volt az 1970-es években.
Kocsér község Jászságért Díjas helytörténészét, Antal Domokosnét
kérdeztük, van-e tudomása arról, kik voltak azok a kocséri diákok, akik
egykoron a jászapáti gimnáziumba jártak. Sajnos, erre a kérdésre Ica néni sem tudott választ adni. Meg kell tehát elégednünk annyival, hogy a
jászapáti gimnázium értesítője őrzi a felajánlást, amelyet Kocsér község
elöljárói az anyaközséggel való atyafiságos viszony ápolása és a tehetséges, szegényebb sorsú fiúk taníttatása érdekében tettek a község nevében
éppen száz évvel ezelőtt. Ma a kocséri, arra érdemes fiatalokat a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány támogatja, tanuljanak
bárhol az országban.
B. T.

KÖZÉLET

Kocséri Híradó

„Az a fa nő nagyra, mely biztos
gyökereket ereszt…”
Gyerekszemmel a faültetésről

„Anyukámmal jöttünk haza az iskolából, és láttuk, hogy a fák sárga
X-szel vannak megjelölve… Számoltuk mindennap, egyet a hintánál,
egyet a lovacskánál, azután a Hivatal előtt, majd’ harminc fán. Megtudtam, hogy kivágják őket, mert betegek lettek. Nyárra pedig nem
maradt a játszótéren egy sem, és majd megsültünk. Tavasszal pedig
jöttek az új kis fák. Nagyon megörültünk neki, és vigyázunk rá, hogy
ne történjen velük semmi baj, mert azok fognak árnyékot adni nekünk.” A gyerekek talán így látják a község központjában történt változásokat. Szomorúak lettünk, mikor tapasztaltuk a változást, de a fertőzés miatt a fenyők menthetetlenné váltak. A Hivatal karbantartói
napokig dolgoztak, először a fák, majd a gyökerek eltávolításán. Az
Önkormányzat parkosításba kezdett, de a régi fákat nehéz anyagilag is
pótolni. A felhívásra 13 felajánlás érkezett, családok, társaságok és közösségek járultak hozzá az újraparkosításhoz. Nekik köszönhetően reménykedhetünk, hogy a parkunk néhány év múlva újra árnyas lesz.

A felajánlások:
Bodnár András
Bodnár András
Csőkéné Piroska és családja
Dr. Rozsnyói Ferenc és családja
Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda nevelőtestülete
Hriagyel Csaba és családja
Ifj. Járvás József
Ifj. Járvásné Szabó Mária
Járvás József és Nagy Mária
Konyha dolgozói
Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége
Petőfi Szövetkezet
Venyingi Zoltán és családja
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Tisztelt Kocséri Lakosok!
DR. CZIRA SZABOLCS
országgyűlési képviselő fogadóórát tart
2012. május 9-én (szerdán) 13.30-tól
a Polgármesteri Hivatalban.
Minden érdeklődőt tisztelettel várnak!

MEGHÍVÓ
A KOCSÉRI NÉPKÖR
újraszervezésének és működésének
22. évfordulójára
2012.

Bordó lombú korai juhar
Nagylevelű hárs
Díszgalagonya
Díszkörte
Mezei juhar
Díszgalagonya
Díszgalagonya
Mezei juhar
Kocsányos tölgy
Díszgalagonya
Bíborkőris
Nagylevelű hárs
Nagylevelű hárs

Kocsér, 2012. április 28.
A Kocséri Népkör köszönetet mond mindazoknak a
magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik folyamatosan
anyagi segítséget nyújtanak működéséhez.
Külön köszönet:
Bodnár András polgármester úrnak és családjának
Járvás József vállalkozónak és családjának
Antal Domokosné örökös elnökünknek
Dávid Krisztina tanácsosnak
A Napköziotthonos Konyha dolgozóinak
Dr. Benyhéné Ragó Valéria gyógyszerésznek – Budapest
Katonáné Ragó Erzsébet nyugalmazott tanítónőnek – Kiskőrös
Gyóni Ilona nyugalmazott tanárnőnek – Nagykőrös
Hajagos Mária tanárnőnek
a Kocséri Népkör Választmányának és tagjainak
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A Kocséri Népkör ünnepi közgyűlése
„A szülőföld ideköt, elenged, de mindig
visszavár” – ezzel a mottóval hívták – várták a szervezők a vendégeket és a helybeli tagságot a Kocséri Népkör ünnepi közgyűlésére április 28-án délelőtt 10 órára.
Jászapátiról és Jászkisérről húszfőnyi küldöttséggel képviseltette magát a Vándorfy
János és a Csete Balázs Honismereti Szak-

kör, Mihályi József és Benedek József vezetésével. A küldöttség tagja volt a Csete
Balázs Honismereti szakkör alapítójának,
hosszú évtizedeken át vezetőjének,
a kiváló helytörténész Győri Jánosnak az özvegye is.
A résztvevőket Bodnár András,
Kocsér község polgármestere köszöntötte. Csőke Miklósné Kibédi
Ervin: Ahogy a napok rövidülnek
c. versét mondta el az egybegyűlteknek. A mélyen átélt szavalat,
amely a közelgő Anyák napját idézte fel, sokaknak könnyeket csalt a
szemébe. Horváth Jánosné népköri
elnök ezúttal szakított a hagyományokkal, nem a szokásos beszámolót tartotta meg, hanem egy köztiszteletben
álló, idős népköri taggal: jelesül a Birkás
Bertalannal készített interjút olvasta fel,
amely a Kocséri Híradó hasábjain jelent
meg évekkel ezelőtt. (Az interjút Gévai Im-

re készítette.) A Kocsér Községért Emlékéremmel kitüntetett Birkás Bertalan, vagy
ahogyan sokan szólítják: „Berci bácsi” aktív, dolgos élete, közéleti tevékenysége példamutató a fiatalabb nemzedékek számára
is. Antal Domokosné Urbán Ilona Jászságért Díjas helytörténész, nyugalmazott tanár – aki a közeljövőben fogja megkapni a
vasdiplomát –, szintén üdvözölte a
megjelenteket.
A vendégek nevében Mihályi József és Benedek József kívántak további jó munkát és sikereket a 114
éves Kocséri Népkörnek, amelynek
Vegyes Kórusa jól összeállított népdalcsokrot adott elő, jókedvet, vidám hangulatot teremtve. Megérdemelten kaptak nagy tapsot. Az
ízletes ebéd után „a társas időtöltés” kellemes órái következtek: beszélgetéssel, borozgatással, nótázással, tánccal. Az élő zenének sokan nem
tudtak ellenállni a vendégek és a helyiek közül: a 92 éves Berci bátyánk is meg-

Kibédi Ervin:

Ahogy a napok rövidülnek
Ahogy a napok rövidülnek
Úgy érzem, mintha köd borulna rám.
Ahogy az éjjelek lehűlnek
Mind gyakrabban jut eszembe anyám.
Mit oly sokszor elhalasztottam
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár.
Jóvátenném, amit mulasztottam
De nem lehet, mert Ő messze jár.
Óh mennyi mindent nem tettem meg!
Ha nem késő, te még megteheted.
Megőszülve is maradj gyermek
Mondd meg neki, mennyire szereted.
Két keze érted dolgozott csak
Mindennél jobban szeretett.
Az éjet is nappallá téve
Óvott téged és vezetett.
Míg lehetett, míg lehetett.
Amit akkor elfelejtettél
Talán még jóvá teheted.
Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védő két kezet.
Amíg lehet, amíg lehet.
S ha olykor nagyon elfáradtál
Ő hozta vissza kedvedet.
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.

forgatta a lányát, Ancit; Járvás Balázs bácsi pedig ismét megmutatta, milyen szépen
tud nótázni. A vendégektől harmonikaszó
kíséretében búcsúztak el a háziak.
B. T.

Sajtófigyelő

Kocsér ügyes húzása: Átadják az egyháznak az iskolát
„ – Úgy érzem, hogy ezzel megmentettük a falut! Bodnár András, Kocsér polgármestere: – Nincsenek manapság jó helyzetben a kistelepülések iskolái, hiszen az állami támogatás csökkenése és a különféle jogi szabályozók miatt szinte elviselhetetlen terheket ró az
önkormányzatokra a fenntartás. Vannak olyanok, akik előremenekülnek a gondok elől. A
kistérségben már akad erre élő példa, Kőröstetétlen, mely falu négy éve adta át a Református Egyháznak az általános iskoláját. Egyáltalán nem bánták meg, sőt szeptembertől az
óvodát is így üzemeltetik. […]
[Lőrinczy] Veronika
Forrás: http://www.hetihirek.hu/?q=node/2295 [2012. április 12.]

Most vár valahol megfáradtan.
Nem kér sokat, csak keveset.
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset.
Tán még lehet, tán még lehet.
A szíve érted dobogott csak
Amíg belebetegedett.
De Ő titkolta, nem mutatta
Nem mondta el; hogy szenvedett
Csak mosolygott és nevetett.
S ha olykor nagyon elfáradtál
Ő hozta vissza kedvedet
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.
Bárhol is vagy, hát fordulj vissza!
Az ember másként nem tehet
És csókold meg, amíg nem késő
Azt az áldott, édes szívet.
Ha még lehet, ha még lehet.

HIRDETMÉNY
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HIRDETMÉNY
2012. május 2.
Kedves Érintett Lakosok!
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az elővárosi közlekedési rendszereinek
fejlesztésére nyújtott be pályázatot, amely keretében egyebek között több közút,
vasútvonal fejlesztését, P+R parkolók kialakítását, intelligens közlekedési rendszerek
kialakítását tervezi. Első körben a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére
nyert 401.875.000 forint uniós és hazai támogatást.
Az MT részeként megtörténik a háztartásokban való közlekedési szokások felmérése
(háztartásfelvétel), amelyet a tanulmány készítői (az UTIBER-UVATERV Konzorcium)
Kecskemét tágabb vonzáskörzetében végeztetnek el.
A háztartásfelvétel a következő települések
háztartásainak egy részében történik:
Akasztó, Bócsa, Bugac, Csengőd, Fülöpháza,
Kaskantyú, Kiskunmajsa, Kocsér, Kunadacs,
Páhi, Soltszentimre, Tabdi, Tiszaug.
A felmérés 2012. május 8-tól 2012. június 2-ig,
keddi és szombati napokon zajlik.
A kérdezőbiztosok azonosító kitűzőt viselnek, a felvételi lapok fejléceiben szerepelnek
majd az UTIBER és az UVATERV logói.
A háztartásfelvétel háztartásonként mintegy 30-40 percet vesz igénybe.
Magába foglalja a háztartás általános adatainak felvételét (létszám, koreloszlás, a
háztartás gazdasági helyzetét felmérő indirekt kérdések pl.: gépjárművel való
ellátottság). Ezt követően folytatódik a háztartásban élők utazási szokásait felmérő
személyi kérdőívekkel. Amennyiben a kérdezőbiztos látogatásakor nem tartózkodik
otthon elég fő a családból, úgy a kérdezőbiztosnak időpont egyeztetés után ismét fel
kell keresnie az adott háztartást és befejezni a felvételt.
Az elővárosi közlekedés hatékony fejlesztésének egyik alapja a megfelelő és
hiteles mintavétel.
Ehhez elengedhetetlen a lakosság segítőkész közreműködése,
amelyet ezúton is köszönünk.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

További információk:
Kecskeméti Városfejlesztő Kft.

www.kecskemetivarosfejleszto.hu
E-mail:titkarsag@kecskemetivarosfejleszto.hu
Tel.: 76/504-348
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Tisztújítás
a Jászok
Egyesületében

Ez évi rendes közgyűlését
tartotta az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló
Jászok Egyesülete Budapesten,
2012. április 24-én.
Az egyesület legfőbb fóruma elfogadta az elmúlt évi tevékenységről szóló beszámolót
és a közhasznúsági jelentést.
Ezt követően újjáválasztották
az egyesület vezető testületeit.
A Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének tagjai: Bognár Mária újságíró, közgazdász
(Budapest), dr. Dobos László
közgazdász-szociológus (Budapest), Farkas Kristóf Vince
történész, agrármérnök (Jászfényszaru), Fehérné dr. Ábrahám Etelka közgazdász (Budapest), Győző Gyula ny. tanár
(Budapest), Hortiné dr. Bathó
Edit muzeológus, múzeumigazgató (Jászberény), László Márta tanár (Budapest), Nemoda
István ny. köztisztviselő (Budapest), Paksy Gábor ny. mérnök
(Budapest).
A Jászok Egyesülete Számvizsgáló Bizottságának összetétele nem változott, az elnök
dr. Tóth Pál Péter szociológus
(Budapest); tagok: Bartha Andorné tisztviselő (Taksony),
Gosztony Ernő tisztviselő (Budapest).
A közgyűlés után nagysikerű előadást tartott dr. J. Újváry
Zsuzsanna történész, egyetemi
docens a Jászság a török hódoltság idején címmel.

Kocséri Híradó

SZELEKTÍV KISOKOS
avagy tudnivalók a házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatosan
Általános információk
• A gyűjtés napján reggel 7 óráig ki kell helyezni a zsákokat, MERT a gyűjtőjárat érkezési időpontját a településen
kihelyezett szelektív hulladék mennyisége befolyásolja. Ennek értelmében a kukásautó a gyűjtési napokon eltérő
időpontban érkezhet.
• A gépjármű elhaladása után kihelyezett, elkülönítetten gyűjtött hulladékokat nem áll módunkban elszállítani.
• Annyi cserezsákot biztosítunk, amennyi gyűjtőzsák kihelyezésre került az ingatlan elé.
• Ha nem elég a csere zsák, saját - lehetőség szerint áttetsző - zsákban is kihelyezheti, az újrahasznosítható és
komposztálható hulladékokat.
• Plusz zsák igényelhető a helyi polgármesteri hivatalokban és a hulladékudvarokban.

„Sárga” zsákos gyűjtés
Gyűjtési időpontok Kocséron 2012-ben: ápr. 3., máj. 5. (szombat)., jún. 5., júl. 3., aug. 7., szept. 4.,
okt. 2., nov. 6., dec. 4.
PAPÍR hulladék

MŰANYAG hulladék

• kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai szerek
papírdobozai
• színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus

• színes és natúr színű PET jelzésű palackok (pl. üdítős,
ásványvizes) és kupakjaik
• kozmetikai -és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős,
mosogatószeres)
• reklámszatyrok, nylonzacskók, csomagolófóliák
• fém fedőfólia nélküli joghurtos, tejfölös dobozok

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra hajtogatva; a Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra taposva
nagyobb kartondobozokat a zsák mellé, összehajtogatva
és kötegelve kérjük elhelyezni

FÉM hulladék

ITALOS KARTONDOBOZ hulladék

• fém italos dobozok (pl. üdítős, sörös),konzervdobozok

• tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pack jelzéssel ellátott)

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra taposva

„Zöld zsákos” gyűjtés
Gyűjtési időpontok Kocséron 2012-ben: ápr. 13., 27.; máj. 11.; 25.; jún. 8., 22.; júl. 6., 20.; aug. 3., 17.,
31.; szept. 14., 28.; okt. 12., 26.; nov. 9., 23., dec. 7.
• fűkaszálék

KERTI komposztálható hulladék
• lomb

• kerti gyomok

Tisztelt Villanybojler
Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként
átvizsgálni és tisztítani
kell, ellenkező esetben
vízkövesedés, fokozott
energiafelhasználás és idő
előtti tönkremenetel
várható!

Rendelje meg az átvizsgálást
és a tisztítást!
Tel.: 53-350-302 vagy
06-30-375-9483

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, azaz főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül

• ágnyesedék

Hogyan gyűjtsük: zsákban, főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül elhelyezve vagy a zsák mellett max. 70 cm-es
kötegekbe összekötve
Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével és együttműködik velünk!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
További Információ:e-mail:cegled@hiroshulladek.hu; tel.:53/707-061; honlap: www.hiroshulladek.hu
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I n d u l a „H í r ö s „ zöldjárat!
Társaságunk áprilisban ismét útjára indítja Kocséron a „zöld zsákos” gyűjtést. Idén a
lakossági kéréseknek eleget téve már kibővített időszakban, április 13 – december 7-ig 2
hetente gyűjtik be munkatársaink az ingatlan elé kihelyezett kerti komposztálható
hulladékokat a következő időpontokban:

S Z Á L L Í T Á S I N A P T Á R 2 0 1 2 – KOCSÉR
Munkanap
péntek

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

13;27 11;25

8;22

6;20

3;17;31

Szept.

Okt.

14;28 12;26

Nov.

Dec.

9;23

7

N e
f e l e d j e ! A házhoz menő „zöldjárat” keretén belül a következő kerti
komposztálható hulladékok gyűjthetőek:
• fűkaszálék

• lomb

• kerti gyomok

• ágnyesedék

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, azaz főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül
Hogyan gyűjtsük: zsákban, főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül elhelyezve
vagy a zsák mellett max. 70 cm-es kötegekbe összekötve
Fontos: A fertőzések elkerülése érdekében kérjük, továbbra se tegyen állati ürüléket,
macskaalmot a zöld zsákba!
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, a komposztálható hulladékok bármilyen
más áttetsző zsákban is kihelyezhetőek. Ezen felül plusz zsák igényelhető a helyi
polgármesteri hivatalban és a nagykőrösi hulladékudvarban (Kecskeméti út /régi
hulladéklerakó/). További részletek olvashatóak Szelektív hírlevelünkben, melyet
december hónapban a kommunális hulladékkezelési díjat tartalmazó számlával együtt
juttattunk el a lakosok postaládájába.
Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével és együttműködik velünk!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
További információ:
tel.: 53/707-061

e-mail: cegled@hiroshulladek.hu

honlap: www.hiroshulladek.hu
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Vita a jövőről – ülésezett Pest megye
közgyűlése
Pest megye területfejlesztési koncepciója és
stratégiája megújításáról döntött a közgyűlés,
jóváhagyta a munka megindításához készített
vitaanyagot.
A területfejlesztésről és területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok feladata
a helyi és térségi fejlesztések tervezése és összehangolása, a területfejlesztés középszintű képviselete és irányítása. Pest Megye Önkormányzata e törvény értelmében minden, a korábban a
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, és
részben a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács által ellátott feladatot átvett, majd haladéktalanul megkezdte a felkészülést a 20142020 közötti fejlesztési időszakra, illetve a mai
napig érvényben lévő, 1997-ben elfogadott Pest
Megyei Területfejlesztési Koncepció és a 2003ban elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési
Stratégia és Operatív Program megújítására.
A vitaanyag Pest megye hosszú távú jövőképének, prioritásainak és célkitűzéseinek összefoglalását tartalmazza. A vitaanyagot Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, valamint a
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft
munkatársai készítették.
A vitaanyag célja, hogy a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia megújításával
összefüggésben, összefoglalja az elmúlt évtizedben készült fontosabb tervezési alapdokumentumok téziseit (a 2007 és 2013 közötti időszakra, a Közép-magyarországi Régió tekintetében
megfogalmazott célkitűzések is beleértve), továbbá a meghatározó gazdasági és társadalmi
folyamatokat, és e folyamatokkal összefüggésben a megváltozott európai uniós és hazai célkitűzéseket – amelyek a koncepció, majd a stratégia készítését megalapozhatják.
Pest megye területfejlesztési koncepciójának
várhatóan 2012 decemberéig kell egyeztetésre
alkalmas anyagként elkészülnie.
A következő lépésben a vitaanyagot a megyei
önkormányzat elküldi a polgármestereknek, civilszervezeteknek, kamaráknak. Összegyűjti a visszaérkező észrevételeket, majd szakértői
egyeztetések és kistérségi kerekasztal beszélgetések kezdődnek, végül tematikus, ágazati munkacsoportok (civilekkel, vállalkozásokkal, érdekképviseletekkel) alakulnak.
A vitaanyag rövid bemutatása itt található:
http://www.pestmegye.hu/sport/vitaanyagjovorol
További információ:
Ambrus András sajtófőnök
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala,
Elnöki Iroda
1052 Budapest, Városház utca 7.
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Éremeső a tollaslabda diákolimpián
Immár harmadik éve nincsen tollaslabda
diákolimpia Kocsér csapata nélkül. Külön
öröm, hogy a település a versenyek mind
a három szintjén (megyei, területi és országos döntő) képviselteti magát. A 20112012-es tanévben minden eddiginél
több-továbbjutást érő – érmes helyezést sikerült szerezni játékosainknak
a kvalifikációs versenyeken.
December 29-én Érden a Pest Megyei Döntőn 14 fős csapatunk 6 tagja: Csák Krisztián, Hajagos Mónika,
Kiss Dóra, Mocsai Benita, Sulymosi
András és Szabó Attila szerzett érmet és jutott tovább a területi döntőbe. Különösen dicséretes teljesítmény ez annak tükrében, hogy a régió
nagy tollaslabda múltú települései (pl.
Nagykőrös) és feltörekvő csapatai (pl. Jászkarajenő) 2-3 éremmel zárták a viadalt az
igen erős megyei mezőnyben. Biztató, hogy
a teljes csapat jól teljesített és azok is „megizzasztották” riválisaikat, akik nem jutottak el a dobogóig. A diákolimpia különleges verseny. Egyes évfolyamokban élesebb
a versengés, máshol egyértelműbbek az erőviszonyok. Minden korosztályból csak 4
lány és 4 fiú juthat tovább, ezért nem mindegy, hogy 6-8 vagy 20-25 játékos között kell
helytállni. Mindenkinek a továbbjutás lebeg
a szeme előtt, ezért a jó játék mellett nem
árt, ha a sorsolás is szerencsésen alakul.
Február 11-én Szendehelyen a Területi
Döntőn már Heves, Nógrád és Pest megye
legjobbjai küzdöttek egymással. Kocsér játékosai megnyert mérkőzések sorában bizonyították, hogy ebben a mezőnyben
is „ott a helyük”. A kiélezett mérkőzések
eredményeként végül Csák Krisztián és
Hajagos Mónika szerzett érmet, így most
először két versenyzőnk jutott el az Országos Döntőbe!

Krisztiánnak sikerült meccset nyernie
Salgótarjánban is, de az ország legjobbjai között a rutinosabbak azért még többnyire legyőzték. Mónikát sajnos egy betegség akadályozta meg, hogy próbára tehesse

magát az országoson, de a kivívott kvóta
így is szép eredmény. Szerencsére mindkettőjüknek lesz még alkalma bizonytani
a középiskolás mezőnybe a következő tanévekben is.
Az évről-évre látható fejlődés azt jelzi,
hogy a felsorolt eredmények a csapa minden olyan tagja számára elérhetők, akik
hajlandóak érte megdolgozni. A tehetség, a
szorgalom és a kitartás mindenkiben másmás „keveréket” alkot. A szerencse néha
„odaáll” a játékosok mellé, néha „elpártol”
tőlük. A sportban a reális célokért megtett
valódi fáradozás előbb-utóbb meghozza
gyümölcsét. Kocséron az Iskola és az Önkormányzat segítségével egyre több edzési, versenyzési, táborozási lehetőség nyílik
a tollaslabdát kedvelők számára. A legfrissebb híreket, lehetőségeket és eseményeket
minden játékos és szurkoló figyelemmel
kísérheti a csapat közösségi oldalán a www.
facebook.com/kocser.tollallabda internet
címen.
Szűcs Zoltán

Fókuszban az ivóvíz
Két település is nyert pályázatot az ivóvízminőség javításra, már az első fordulón
lassan túl vannak. Kocsér és Kőröstetétlen
április végéig fogja beadni a második fordulóra pályázatát. Az első rész a tervezést
tartalmazta mindkét esetben. Kocséron
a törvény szerint el kell érni az ammónium tartalom határérték alá csökkentését, és a mangántartalom is kifogásolható jelenleg. El kell érni továbbá a termelt

és szolgáltatott ivóvíz minőségének javítását, mechanikai tisztítást is terveztek.
Ez egy komplex fejlesztés lesz. Első körben az előkészítésre 85 %-os támogatási intenzitás mellett 4,59 millió forintot
nyertek, a beadásra kerülő megvalósítást
eredményező második fordulós pályázat
összköltségvetése 90,2 millió forint, ebből
a támogatás 81,18 millió forint, az önerő
csak 10 %. […]
[Lőrinczy] Veronika
Forrás: http://www.hetihirek.hu/?q=node/2294
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JEGYZETTÖMB HELYETT
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden és
csütörtökön 9-15 óráig
telefonszámok: 53-359-080,
53/359-197, fax: 53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs falugazdász további intézkedésig a Nagykőrös, Szabadság tér 4.
szám alatti Területi Irodában érhető el.
Tel.: 06/53-550-375
Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 53/359-491
Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 53/359-040
dr. Rozsnyói Ferenc 53/359-011 (lakás)
Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill.
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos
53/350-377, 104
Fogorvos: Dr. Mátai Sándor
Rendelési idő: hétfő 14-19 óra;
szerda: 9-14 óra; csütörtök 10-16 óra
Bejelentkezés rendelési időben a
06/20/358-7560-as telefonszámon.
Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 53/359-440
Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 53/359-725
Rendőrség (Kocsér)
Szelei László 06-70/458-1687,
06-70/611-2320
Polgárőrség (Kocsér) tel.: 20/456-5084
Volánbusz információ (Nagykőrös)
tel.: 53/350-993, 53/351-335
MÁV információ (Nagykőrös)
tel.: 53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés
tel.: 76/540-291 Forródrót: 1289
KŐVA Zrt. helyi megbízottja:
Fehér Béla Tel.: 06-20-516-3079
Tigáz bejelentések 06/28-521-440
Démász hibabejelentő vonal:
06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!
Közjegyző: Dr. Olasz Márta
Tel.: 53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16;
Kedd 830-1130; 14-16; Szerda 14-16

Nagykőrösi Okmányiroda
Tel.: 550-380
Félfogadás: Hétfő 13-18; Szerda 8-15;
Csütörtök 10-15; Péntek 8-12

A Községi Könyvtár nyitva tartása
2010. augusztus 2-től:
Hétfő 13.00-16.00;
Kedd 15.00-18.00;
Szerda 13.00-16.00;
Csütörtök 13.00-16.00;
Péntek 15.00-18.00
Internetezési lehetőség
a teljes nyitva tartási időben.

Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Horváth Jánosné,
a Népkör elnöke.
Kocséri Nyugdíjas Egyesületet
Péntekenként (minden hónap
2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden
érdeklődőt szeretettel fogadnak!
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Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.:
Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

100 m2-es családi ház eladó Kocsér központjában
felújított állapotban. Parkosított kerttel, gyümölcsfákkal, garázzsal. Irányár: 6,5 millió Ft Érd.: 0620/375-44-40
Nagykőrös külterületén tanya eladó. Lakó- és melléképületekkel, ipari árammal, 3 fúrott kúttal,
4316 m2 földterülettel. Gazdálkodásra és művelésre
alkalmas. Érd.: 06-20/318-36-73
Általános iskolások korrepetálását vállalom bármely
tantárgyból, szakközépiskolásokat matematikából.
Érd.: 06-20/587-0445
Eladó ROBI-151 kerti kisgép rácsatlakoztatható
gyári készítésű fémlemez oldalú mély kocsival. Érd.:
Kocsér, Dózsa Gy. U. 37. sz. Csőke Miklós Tel.: 0653/359-1
Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel
vagy bácsival. Érd.: 06-30/377-6891
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000
Ft Tel.: 06-20/369-3687
Kis családi ház eladó Kocséron – 2 szoba összkomfortos, 300 négyszögöl telekkel, az Árpád út 7. sz.
alatt. Irányár: 3.5 millió Ft. Érdeklődni lehet: 53-359227 vagy 53-353-161
Patent, farmer gomb, szegecs felrakást vállalok. Érd.:
Kocsér, Arany J. u. 4. 10-14 óráig
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes
vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401
Kocsér, Zrínyi u. 22. szám alatti kertes családi ház
eladó. Érd.: 06/53/359-028, vagy 06/20/279-6150
Villanybojlerek 3 évenként esedékes tisztítását, karbantartását és javítását is vállalom. Tel.: 53-350-302,
30-375-9483
Üzlethelyiséggel ház eladó vagy kiadó a Szabadság
u. 43. sz. alatt. Tel.: 30-469-0912
Eladók: férfi és női ruhák, bútorok, lakásfelszerelési
tárgyak. Mosógép, fűnyíró, ruhaszárító, gáztűzhely
palackkal, televízió. Tollpárna, plédek, ágyneműgarnitúrák, nyári takarók. Érd.: Kocsér, Széchenyi u.
53. Tel.: 53-359-250
Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás,
központi fűtéses - gázkazános és fatüzeléses kazános családi ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db
fúrott kúttal, 450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecskeméti panellakás csere is érdekel.
Ugyanitt gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy
mély, egy sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó. Érd.: 06-20-515-7975
Keszthely – üdülési jog eladó. Érd.: 06-30/981-0279
Birkás-ház a központban, a Kossuth Lajos u. 7. szám
alatt eladó! Tel.: 06-20-454-5400 vagy 76-411-556
Idősek gondozását, felügyeletét napi 1-2 órában
vállalom. Érd.: Kisné Edit, telefon: 06-20-2914-356

Kocsér Szent István tér 6. szám alatti családi ház 1/2
része eladó! Tel.: 06-70-453-4837

Kacsa, liba,bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy
másfél éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.
Eladó Nagykőrös, Várkonyi u. 9. sz. alatti családi ház.
2 szoba, konyha, spájz, előszoba, fürdőszoba.
Ugyanitt eladó 4 részes szekrénysor, összecsukható
franciaágy 2 fotellal. Érd.: 06-20/378-4889, 0620/920-9633
Kocséron Szabadság u. 51. sz. alatti 3 és fél szobás
összkomfortos ház eladó. Érd.: 06-53/359-332
Kocsér külterületén szántó és legelő van eladó. Érd.:
06-53/359-201
Eladó 2 db szőlőprés, 1 db szőlődaráló, 1 db 220-as
körfűrész, 1 db egy személye ágyneműtartós rekamié, 1 db 3 ajtós ruhásszekrény Érd.: Kocsér, Zrínyi u.
6. tel.: 06-20/456-4250 az esti órákban
Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.:
Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290
Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör.
Érd.: 06-53/359-401
Nagykőrösön idős házaspár kertes családi házába
befogadna saját nyugdíjjal rendelkező nénit vagy
bácsit – egy jobb lét reményében. Érd.: 06-20/3124298
Nagykőrösön városközponthoz közel komfort nélküli
kis ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 06-20/3215932; 06-20/243-3525
Eladó Kocsér külterületén egy 6 hektár össz kiterjedésű szántó művelési ágú, 69.86 aranykorona értékű
ingatlan. Irányár: 3 millió Ft. Érdeklődni: 06-30-5480718 telefonszámon.
Építési telek eladó a Szabadság úton. Irányár:
180.000 Ft Tel.: 06-20/446-2052, 06-30/606-2293,
06-53/352-069
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68.
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157
Kocsér központjában három szobás ház melléképületekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359375, 06-53/353-936, 06-20/350-4631-es telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
Kertfenntartást, kertészkedést vállalok. Tel.: 70/2836019
Eladó többfunkciós ARNOLD GOLD kondigép 140 kg
súllyal franciarúddal. Irányár: 98 000 Ft. Érd.:
20/446-2052 vagy 30/606-2293

Összkomfortos ház eladó Kocséron a Szabadság u.
43. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Érdeklődni lehet:
06-30-469-0912
39 éves, független férfi tartós kapcsolatra keres 27
és 34 év közötti egyedülálló hölgyet. „Vissza a gyökerekhez.” Tel.: 06-20-484-4001
Eladó Kocséron a Zrínyi utcában 2677 m2-es megosztható telek egy 2 szobás családi házzal. (Víz, gáz
van.) Érd.: 06-53-350-134 vagy 06-1-403-3711

Jogosítványt
szeretne?

A Kozma Autósiskola tanfolyamot
indít részletfizetési kedvezménnyel
és diákkedvezménnyel a következő
kategóriákban:

M, B, A1, A, C, C-E, D
A jogosítvány megszerzéséhez az
elsősegély-tanfolyam ingyenes!
OKÉV nyilvántartási szám: 13-0607-04
Jelentkezni lehet:
Flórián Katalinnál, telefon:

06-20-9107-255
A tanfolyam 2012. május 11-én
(pénteken) 17 órakor indul
a Községi Könyvtárban.
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