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Sport
Az edzı meccsek minden hét végén
szombaton vannak, 14.00 órától. Február 7-én Táborfalvával játszottunk,
3:6-ra nyertünk. Hétvégén szombaton
14-én Ágasegyházán, 21-én
Kunadacson és 28-án Lajosmzsén
14.00 órától lesznek a meccsek.
A Bajnokságok március 8-án kezdıd-

nek (valószínőleg). Minden hazai
mérkızésünk a tavaszi bajnokság
idején Ladánybenén, a sportpályán
kerül megrendezésre, a késıbbieket
meglátjuk.
Február 23-án lesz a Liga értekezlet
Szabadszálláson, utána bıvebben tudjuk tájékoztatni a sportrajongókat a

mérkızésekrıl, mert akkor lesz a sorsolás is a Bajnoki Mérkızésekre.
A csapat maradt, senki nem ment el,
Kovács Zoltánt Ágasegyházáról igazoltuk.
Máté László

2009. VIII. évfolyam, Január—Február

Megjelenik kéthavonta

Újra „Fızzünk játszóteret”
Tavaly indult a ’Fızzünk játszóteret’ pályázat a Knorr Delikát8 ételízesítı üres zacskóit ne dobja ki, hanem jutszervezésében. Ahogyan tavaly, úgy az idén is újra lesz tassák el akár az iskolába vagy óvodába, vagy a FaluházDelikát8 játszótér pályázat. Már most kérünk mindenkit, ba!
Köszönjük
hogy szóljon ismerıseink, barátainak, rokonainak, hogy a

EREDMÉNYES A LÉGI JÁRİRÖZÉS

Gazdáknak

Fatolvajok pácban

Felhívjuk az állattartók figyelmét,
hogy bejelentési kötelezettség alá esik
a trágya elhelyezése. Ezzel kapcsolatban nyilatkozni kell 2008. évrıl a Növényvédı Szolgálat felé „Nitrát adat-

szolgáltatás” címő adatlapon. Az
adatszolgáltatási kötelezettség határideje 2009. február 28. A rendelet száma: 59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet.
Elızetesen tájékoztatjuk az érintett

lakosokat, hogy a Faluházban indulni
fog egy Gazdanet tanfolyam. Errıl a
tanfolyamról részletesebb tájékoztatást a késıbbiekben fogunk közölni,
illetve plakátokon hírül adni.

Kóbor kutyák Kunbaracs utcáin
Az utóbbi idıben több alkalommal is elıfordult, hogy kora hajnalban és napközben is közlekedıre támadtak utcán
kóborló kutyák és csak a megtámadott lélekjelenlétének köszönhette, hogy meg tudott „lépni” a kutya harapás elıl.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. ( XII. 28.) Korm. Rend. 3.§ (1) bek. a)
és e) pontjai alapján”aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
illetıleg kóborolni hagyja, aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház bejáratán a harapós
kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.”
Aki a fentiekben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Lırincz Edit jegyzı

Eredményesek az elmúlt év végén megkezdett légi és földi járırözések a kecskeméti kistérsérség településein, így
Kunbaracson is. Az egyik ilyen
járırözés alkalmával, a tolvajok
– észlelve a repülıgépet – elhagyták a településünkön lévı,
általuk kitermelésre váró erdıt.
Rövidesen – az akció befejezése
után – kaptunk visszajelzést a
helyszínrıl, hogy tevékenységüket a szomszédos megye területén kezdték meg. A megyei napilapból értesültek a zsiványok a

Megjelenik kéthavonta

légi és földi járırözésrıl a kecskeméti kistérségben. Mőködési
területünkön az akcióknak köszönhetıen a falopások száma
csökkenı tendenciát mutat, a
zord hideg idı ellenére is. Reméljük, hogy egész évben lesz
lehetıségünk a közös légi és
földi járırözésre!
A levegıben Kohajda László
pilóta, kecskemét-katonatelepi
polgárır vezetı és Szabó István
helyi polgárır.

Fatolvajok autója
Képviselıtestületi ülés 2009. február 27-én, pénteken 14 órakor lesz, melynek napirendjén a 2009. évi költségvetés
elfogadása, a 2009. évi munkaterv megvitatása és a köztisztviselık teljesítmény értékelése szerepel.
Falugyőlés 2009. március 6-án, pénteken 14 órától lesz a Faluházban.
Várjuk tisztelettel Kunbaracs község lakosságát!
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerısöknek, barátoknak, akik Pulai József búcsúztatásán részt vettek, mérhetetlen fájdalmunkban velünk együtt éreztek, sírjára koszorút helyeztek.
Hardi Márta és családja

Anyakönyvi
Hírek

Házasságot kötött:
Ötvös Irina, Etuska és Farkas József
Születtek:
Kígyósi Laura a.n.: Lestár Tamara és
Orbán Sámuel a.n.: Beke Anikó
KUNBARACSI HÍRMONDÓ

Megjelenik havonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztı: Pesti Terézia.
Munkatársak: Hegedős Lászlóné, Pesti Terézia. Szerkesztıség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon:
76/545-126, Fax: 76/545-127. E-mail: baracsihirmondo@freemail.hu. Készült 280 példányban.

A Kunbaracs közeli erdıkben a légi járırözés következményeképp a nappal történı falopások száma jelentısen
csökkent, ellenben a tolvajok váltottak, este próbálkoznak, kézifőrésszel, amely csendes.
2009 január 13-án 18 órakor járırözés során a kunbaracsi
polgárırök fadılések hangjára lettek figyelmesek a közeli
erdıben. Ahogy a polgárırök közeledtek a helyszínhez a
tolvajok megpróbáltak elmenekülni jármővükkel. A tettesek hosszas üldözés után az azonosító jel nélküli Zsuk
típusú jármővüket hátrahagyva gyalogosan menekültek
tovább a fenyıerdı sőrőjébe. A tolvajoknak sajnos sikerült elmenekülni, a jármővet a polgárırök elvontatták a
helyszínrıl.
A földi járırök két terepjáróval akcióztak Hirman László,
Szentkúti Szilveszter polgárırök és Szabó István helyi
polgárır vezetı.

A tartalomból:
Polgárır események
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A Könyvtárban „Egy boszorkány fél füle” címmel játékos
könyvtári foglalkozást tartunk 3–4 osztályos tanulóknak
február 24-én, 11.40 órakor Kolesszár Márti vezetésével,
aki a Katona József Megyei Könyvtár munkatársa.

Véradás
A Vöröskereszt – mint minden évben
– az idén is várja azokat a kunbaracsi
lakosokat, akik hajlandók segíteni
bajba jutott, megbetegedett embereken, és ehhez készek is vért adni.
Mint tudjuk egy-egy nagyobb mőtét-

hez több liter vérre van szükség, ami
nélkül a paciens meghalhat. Ezért
kérünk mindenkit, aki erre alkalmas,
hogy adjon vért. A véradás 2009. február 25. 13-14.30-ig lesz a Faluházban.

Sajnos, amennyiben nem lesz megfelelı számú véradó, akkor nem lesz
többet kihelyezett véradás, miután
egy-egy kivonulás költsége igen magas összeget tesz ki.

A kunbaracsi Fiókgyógyszertár nyitva tartása megváltozott a következık szerint: hétfın, kedden és szerdán 1314 óráig, csütörtökön 8–9 óráig.
Baráth Éva gyógyszerész,telefon:06-30/685-1377 a patika új üzemeltetıje

Zenei csemege Kunbaracson
Ahogy azt az elızı számunkban már
jeleztük, Kunbaracson komolyzenei
jótékonysági koncertet tartunk. Az
elızetesen hírül adott vonósnégyes –
más elfoglaltság miatt – helyett a
Fourbones harsona négyes (kvartett)
tart ízelítıt mővészetébıl. Elıadásuk-

ban lesz komolyzene és persze vidám,
könnyő darabok is. Közben a Kökény
Citerazenekar is tart egy kis bemutatót saját repertoárjából. Az elıadás
bevételét a helyi Kökény Citerazenekar javára ajánlja fel, akik fejlıdésükre fordítják a felajánlott bevételt.

A koncert helye Kunbaracson lesz, a
Faluházban 2009. február 28-án
szombaton 16 órai kezdettel. Belépıjegyeket a Faluházban lehet venni
1.000,- és 2.000,- Ft közötti értékben.
Mindenkit szeretettel várunk
a kivételes elıadásra!

Gazdálkodók Fóruma
A Magyarországi Tanyákon Élık Egyesülete nevében
tisztelettel meghívom a Gazdálkodók Fórumára, amely
2009. február 27-én (pénteken) 16.30 órai kezdettel kerül
megrendezése Ladánybenén a Hajnalka Presszó (Fı u.
47.) különtermében.
Napirend:
1. Az egyesület tevékenységérıl
Elıadó: Balogh József az egyesület elnöke, országgyőlési
képviselı
2. Helyi közállapotok
Elıadó: Rácz Sándor az egyesület alelnöke
3. Változások a növényvédı szerek engedélyezése terén
Elıadó: Mezı Gábor, Mg.SzH. Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, laboratóriumvezetı
4. Bayer növényvédelmi technológiák
Elıadó: Kiss András a Bayer területi képviselıje

5. A tápanyag-utánpótlásról
Elıadó: Éber Csaba a Malagrow Kft. szaktanácsadója
A rendezvényen csak elızetes jelentkezés alapján lehet
részt venni.
Jelentkezni 2009. február 25-ig lehet a következı módon:
Személyesen: a Hajnalka Presszóban
Telefonon: 76/458-508 Hajnalka Presszó
70/703-8787 Szobodek Zoltán
20/9838-454 Rácz Sándor
E-mailben: raczsandor@fibermail.hu
Szeretettel várjuk!
Rácz Sándor alelnök

Köszönet
Mint azt már többször is hírül adtuk a
helyi Hírmondóban – és a megyei újságban is –, polgárıreink igencsak eredményesen védik erdeinket, környezetünket, javainkat. Az is köztudott, hogy
mindezt fıleg társadalmi, közösségi
munkában teszik, munkaidı után. A

polgárırség kiadása tetemes volt, hiszen a járırözı autókat folyamatosan
karban kell tartani, ahhoz, hogy eredményesen tudják továbbra is végezni a
munkájukat. Azok, akik tevılegesen
nem tudtak részt venni ebben a munkában, pénzzel, adójuk 1%-ával járul-
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Változás az agrárkár enyhítési rendszerben

Faluházi programok
Farsang és Bábszínház
Az idén is megrendeztük az óvodai és iskolai farsangi jelmezbált február 16-án 10 órakor a Faluházban. Köszönjük a szülık, nagyszülık és az SZMK segítségét.

2009.VIII. É VFOLY AM, JAN UÁR-FE BRUÁR

tak hozzá tevékenységükhöz, ami a
2008-as évben 19.500,- Ft volt.
Kérjük az olvasókat, hogy adójuk 1%át továbbra is ajánlják fel a
Kunbaracs Községért Alapítvány részére, adószám: 18345265–1–03.
Köszönjük

Iskolajáratot indított a Volánbusz
A Volánbusz 2009. február 2-án, kísérleti jelleggel iskolajáratot indított Kunbaracsról Kecskemétre. Az iskolajárat
6.25-kor indul, és az 52-es úton éri el Kecskemétet! Amennyiben nem lesz megfelelı számú utas, a járat megszőnik!

2008. év végén jelent meg a 2008. évi
CI. törvény a nemzeti agrárkárenyhítési rendszerrıl és a kárenyhítési hozzájárulásról, mely február elején
lép hatályba.

nak be teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt nyilatkozatot arról,
hogy a továbbiakban nem kívánnak
kárenyhítı juttatásra jogosultságot
szerezni.

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése csak a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosít kárenyhítı juttatás igénybevételére. A megfizetett kárenyhítési hozzájárulás nem követelhetı vissza.
A kárenyhítési hozzájárulás mértéke:
a) szılı és gyümölcs ültetvényterület
után évenként és hektáronként 2000
A gazdálkodó szervezetnek vagy egyé- forint,
ni vállalkozónak minısülı mezıgazdasági termelık a használatukban lévı b) egyéb termıföldterület után éventermıföld alapján kötelesek részt ven- ként és hektáronként 800 forint.
ni a nemzeti agrárkár-enyhítési rendA termelı a kárenyhítési hozzájárulás
szerben, de az ıstermelık szabadon
összegét a tárgyév június 30-áig banki
választhatnak. Az ıstermelık közokátutalással, a befizetı azonosítására
iratba vagy teljes bizonyító erejő maalkalmas módon a regisztrációs szám
gánokiratba foglalt nyilatkozattal válés az adószám vagy az adóazonosító
lalhatnak határozatlan idıre kötelejel megadásával köteles befizetni az
zettséget a kárenyhítési hozzájárulás
agrárkár-enyhítési szerv számlájára.
fizetésére. A nyilatkozat legkésıbb az
Határidıben történı befizetésnek kiegységes kérelem benyújtási határidezárólag az agrárkár-enyhítési szerv
jéig tehetı meg.
számláján tárgyév június 30-áig jóváAz ıstermelı kárenyhítési hozzájáru- írt összeg tekinthetı. A meg nem fizelás fizetési kötelezettsége megszőnik, tett kárenyhítési hozzájárulás adók
ha
módjára behajtandó köztartozásnak
minısül.
a) az egységes kérelem benyújtását A kárenyhítı juttatásra a termelı
megelızıen meghal,
abban az esetben jogosult, amennyib) közokiratba vagy teljes bizonyító ben
erejő magánokiratba foglalt nyilatko- a) a kárenyhítési hozzájárulást határidıre maradéktalanul befizette, és
zattal visszavonja a nyilatkozatát,
A törvény célja a mezıgazdasági termelık befizetésébıl és az állam ezzel
legalább azonos összegő költségvetési
támogatásából keletkezı pénzügyi forrás létrehozása, amely a befizetı mezıgazdasági termelık körében az elemi kár okozta károk részbeni megtérítésére szolgál.

c) egyéni vállalkozóként nyújt be egy- b) a használatában levı termıföldön
bekövetkezett belvíz- és fagykárt az
séges kérelmet.
agrárkár-megállapító szervhez a kárAz ıstermelı az egységes kérelem be- esemény bekövetkezésétıl számított
nyújtását követı halála esetén a kár- tíz napon belül bejelentette, és
enyhítési hozzájárulás megfizetésére
az az örökös kötelezett, akinek részé- c) a kárenyhítı juttatásra vonatkozó
igénye az agrárkár-megállapító szervre a támogatást kifizetik.
hez a tárgyév október 20-áig beérkeHa a mezıgazdasági ıstermelı egyben zett, és
egyéni vállalkozó is, a kárenyhítési
hozzájárulás fizetési kötelezettségét d) az agrárkár-megállapító szerv által
az egyéni vállalkozóra vonatkozó sza- felülvizsgált kárenyhítı juttatásra vonatkozó igénye az agrárkár-megállabályok szerint kell teljesítenie.
pító szervtıl legkésıbb a tárgyév noA korábbi törvény alapján kötött kár- vember 10-éig beérkezett az agrárkárenyhítési szerzıdések e törvény ha- enyhítési szervhez, illetve
tálybalépésének napjával a törvény
erejénél fogva megszőnnek. Az ıster- e) aszály esetén a miniszter az aszálymelık szerzıdéseik alapján azonban helyzet fennállásáról közleményt ad
továbbra is jogosultak maradnak – nyi- ki.
latkozat megtétele nélkül – amennyi- A kárenyhítı juttatást a termelı rében az egységes kérelem benyújtására szére akkor lehet megállapítani, ha a
elıírt határidı lejártáig nem nyújta- használatában levı termıföld a kár

bekövetkezésekor és a kárenyhítı juttatásra vonatkozó igény benyújtásakor is a használatában volt.
A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére
kötelezett termelı legkésıbb a kárenyhítı juttatásra vonatkozó igényének benyújtásával egyidejőleg köteles
bejelenteni az agrárkár-enyhítési
szervnek a kárra biztosítóval történt
szerzıdés kötését, valamint e szerzıdés alapján a kárral összefüggésben a
biztosító által a részére megállapított
összeget. Ha ez az összeg csak az
igénybejelentést követıen válik ismertté, akkor a mezıgazdasági termelı e körülményt a tudomásszerzéstıl
számított nyolc napon belül köteles
bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a termelı
nem jogosult kárenyhítı juttatásra.
A tárgyévi kárenyhítı juttatások mértékének meghatározásánál a tárgyévet megelızı év október 1-jétıl a
tárgyév szeptember 30-áig bekövetkezett elemi károkat kell figyelembe
venni. Az ezt követı idıszakban bekövetkezett elemi kár a következı évi
kárenyhítési igény megállapításánál
érvényesíthetı.
A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére
kötelezett mezıgazdasági termelı elemi csapás esetén legfeljebb a hozamérték-csökkenés alapján kiszámított
kárenyhítı juttatási igényének 80%os, kedvezıtlen adottságú területeken
90%-os mértéke szerinti kárenyhítı
juttatásra jogosult.
A hozamérték-csökkenés kiszámításának módját, az elemi csapás bejelentésének, igazolásának, az elılegfizetési
és a kárenyhítı juttatás iránti igény
benyújtásának, a kárenyhítı juttatás
megállapításának részletes szabályait, a kárenyhítı juttatás jogszabálysértés esetén jogosulatlannak minısülı részét és az ellenırzés rendjét, a
mezıgazdasági ıstermelınek minısülı mezıgazdasági termelı által a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségvállalás megtételének részletes
szabályait késıbbiekben megjelenı
rendeletben határozzák meg.
Összeállította
Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322
E-mail:
agocs.bernadett@agrarkamara.hu

