
2009. VIII. évfolyam, OKTÓBER Megjelenik kéthavonta 

 Önkormányzati hírek 

A villamos energia törvény a legnehe-
zebb szociális helyzetben lévı fogyasz-
tókat védelem alá helyezi. Ez azt je-
lenti, hogy a védendı fogyasztók 

jogosultak bizonyos kedvezményekre, 
szolgáltatásokra, melyek azonban 
villamos energia árát nem érintik. 
A védendı fogyasztók lehetnek: 
- szociálisan rászorultak és 

- fogyatékkal élık 

Szociálisan rászorult fogyasztók 
Milyen esetben minısül valaki szociá-
lisan rászorulónak? 
Ha ı, vagy a háztartásában élı: 
Nevelıszülı, hivatásos nevelıszülı 
illetve az alábbi juttatások valame-
lyikében részesül: 
− Idıskorúak járadékban 
− Aktív korúak ellátásában, 
− Rendszeresen gyermekvédelmi 

kedvezményben, 
− Ápolási díjban, 
Vagy 
− Otthonteremtési támogatásban 

részesült a támogatás megállapítá-
sától számított 3 éven keresztül 

Milyen kedvezményekben részesül-
het? 
− Részletfizetési kedvezmény és fize-

tési haladék évente egyszer, meg-
határozott feltételekkel 

− Elıre fizetıs mérı felszerelése (a 
feltöltı kártyás mobiltelefonokhoz 
hasonlóan mőködik, azaz egy elıre 
megvásárolt mennyiség erejéig 
tudja a villamos energiát használ-
ni, ha elfogyott ez a mennyiség, 
újabb kódot kell vásárolni) 

Mit kell tennie a kedvezmény igény-
bevételéhez? 
A nyilvántartásba vételhez és a ked-
vezmények igénybe vételéhez minden 
esetben ki kell töltenie az Ügyfélszol-
gálati Irodákban megtalálható, erre 
vonatkozó (illetve a www.demasz.hu 
weboldalról letölthetı) kérelmet, 
amelynek meghatározott részét a jo-
gosultságot igazoló Önkormányzati 
Hivatal szintén ki kell töltenie, és alá 
kell írnia. 
Fogyatékkal élı fogyasztók 
Milyen esetben minısül valaki fogya-
tékkal élınek? 
Ha 
− Fogyatékossági támogatásban 
− Vakok személyi járadékában 
− Az adott személy (illetve szülıje 

vagy eltartója) magasabb összegő 
családi pótlékban részesül. 

Milyen különleges bánásmódot, illetve 
kiegészítı szolgáltatást igényelhet? 
− Szünetmentes áramforrás biztosí-

tása, amennyiben fogyasztónk éle-

tét veszélyeztetné az áramellátás-
ból való kimaradása. 

Ezen kívül, az alább megjelölt szolgál-
tatásokat csak akkor igényelheti fo-
gyasztónak, ha nincs a háztartásában 
olyan személy, aki nem minısül fo-
gyatékkal élınek: 
− Havi (idıközi) mérıleolvasás fel-

használási helyen 
− Rendkívüli ingyenes mérı-

pontossági felülvizsgálat 12 naptá-
ri hónapban egyszer. 

− Készpénzben történı  számla ki-
egyenlítés a felhasználási helyen 

− Egyedi segítségnyújtás a számla 
értelmezéshez 

− Különleges mérıhely kialakítása 
 
Mit kell tennie a kedvezmények 
igénybevételéhez? 
A nyilvántartásba vételhez, és a kü-
lönleges bánásmód igényléséhez be 
kell mutatnia fogyatékosságát igazoló 
eredeti iratokat, ki kell töltenie az 
DÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Irodákban 
megtalálható (ill. a www.demasz.hu 
weboldalról letölthetı) nyilatkozatot, 
illetve egy igazolást, amely kezelıor-
vosának kell kitöltetni és aláírni. 

DÉMÁSZ tájékoztató a védendı fogyasztók számára 

A képviselıtestület a közeljövıben 
rendeletet alkot a tőzgyújtásról és a 
levegı tisztaságának védelmérıl. A 
rendeletben meghatározásra kerülnek   
- többek között– az avar és kerti hul-
ladék kezelésére vonatkozó szabályok. 

Avar és kerti hulladék megsemmisíté-
se elsısorban komposztálással történ-
het. 

Avar és kerti hulladék égetéssel törté-
nı megsemmisítése esetén a növény-

zetnek égetésre alkalmasnak kell len-
nie. 

Avart és kerti hulladékot égetni meg-
felelı légköri viszonyok (szélcsend) 
esetén 8.00 - 20.00 óra közötti idı-
szakban lehet, az országosan elren-
delt általános tőzgyújtási tilalom ide-
jét kivéve. 

Égetni csak megfelelıen kialakított 
helyen, a vagyoni és személyi bizton-
ságot nem veszélyeztetı módon lehet. 

Az égetést végzı személy a tőz a tőz 
ırzésérıl és annak oltásáról köteles 
gondoskodni. A tőz helyszínén olyan 
eszközöket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tőz terjedése megakadá-
lyozható ill. a tőz eloltható. 

Az égetendı hulladék nem tartalmaz-
hat  ipari eredető hulladékot 
(mőanyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket, illetve ezek maradékait). 

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét 
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2009. évben induló agrár-környezetgazdálkodási támogatás  
jogosultjainak kezdı feladatai 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 
63/2009. (IX.04.) közleménye értel-
mében forráshiány miatti elutasítás 
és az ehhez szükséges rangsorolás 
csak az integrált szántóföldi növény-
termesztési célprogramra benyújtott 
támogatási kérelmek esetén várható. 
A fenti döntés nem helyettesíti az 
egyes kérelmekre vonatkozó egyedi 
döntést, az minden esetben az egyes 
támogatási kérelmekre hozott hatá-
rozatokban fog megjelenni. A beadott 
kérelmeknek minden esetben admi-
nisztratív, formai és tartalmi ellenır-
zésen kell átesni, melyek során töb-
bek közt vizsgálják a jogosultsági 
feltételeknek való megfelelést, az 
adott területre vonatkozó túligény-
lést, stb. és minden ügyfél számára 
pontmegállapítás is történik. Az ügy-
fél csak ezt követıen kaphatja meg 
az egyedi határozatot arról, hogy 
támogatási kérelme jóváhagyásra, 
részben jóváhagyásra, vagy elutasí-
tásra került-e. 

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 11. 
§ (3) bekezdése kimondja, hogy vala-
mennyi célprogram esetében a köte-
lezettségvállalás kezdı idıpontja 
2009. szeptember 1., vagyis a rende-
letben szereplı elıírásokat (pl. gaz-
dálkodási napló vezetése, egyes mő-
veletek bejelentése, stb.) ettıl az idı-
ponttól számítva kell betartani. Ez a 
kötelezettség független a támogatási 
határozat meglététıl. 

 

Területmérés elıírásai  

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 
60/2009. (IX. 3.) közleménye az Euró-
pai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtott agrár-
környezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes feltételei-
rıl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM ren-
delet 7. § (6) bekezdésében foglalt 
területazonosítási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatos információkat, 
valamint ugyanezen rendelet 39. § 
(3) bekezdésében szereplı területmé-
rési jegyzıkönyv ellenırzésekor el-
várt tartalmi és formai követelmé-
nyeket szabályozza. 

Az elızetesen jóváhagyott területe-
ket tartalmazó, a támogatási kére-
lemnek helyt adó vagy részben helyt 
adó határozattal rendelkezı elızete-
sen támogatásra jogosultnak a hatá-
rozat jogerıre emelkedését követı 90 
napon belül elektronikus úton terü-
letazonosítási kérelmet kell benyúj-
tania az MVH részére, amely tartal-
mazza a támogatási határozattal 
elızetesen jóváhagyott, kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggı 
terület(ek) legalább 3 méter pontos-
sággal megadott EOV koordinátáit. 

A jogosan igényelhetı földterület az 
adott terület fizikai blokkon belüli 
azon része, amelynek kimérése során 
nem lehet figyelembe venni: 

a) az adott kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggı területen elhe-
lyezkedı nem mővelt területeket 
(nádasok, tanyák, állattartó épüle-
tek, telepek, bozótos területek, facso-
portok, amelyek alatt mővelést nem 
folytatnak); 

b) a nem mővelı útnak használt uta-
kat, valamint; 

c) a 2003. június 30-án 
kultúrállapotban nem lévı, de idı-
közben bemővelt területeket. 

A jogosult földterület beazonosítása 
során a mezıgazdaságilag ténylege-
sen mővelt, kultúrával fedett terület 
határait kell rögzíteni. A támogatás-
ra jogosult terület a mővelt terület 
MePAR alapján támogatható része 
egy adott fizikai blokkon belül. A 
fenti módon beazonosított, támogat-
ható terület eltérhet az ingatlan nyil-
vántartásban és a földhasználati 
nyilvántartásban szereplı területi 
adatoktól, ezért kell a ténylegesen 
mővelt terület beazonosítását elvé-
gezni. 

A támogatásra jogosult területen 
belül a kötelezettségvállalással érin-
tett egybefüggı területeket külön 
kell kimérni. 

A mérés során: 

a) a kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggı terület határán kell ha-
ladni; 

b) amennyiben a kötelezettségválla-
lással érintett egybefüggı terület 
által teljesen körülvett, 0,01 hektárt 
meghaladó kivett terület van 
(összefüggı nádas, facsoport, épüle-
tek, tanya), úgy mindegyik teljes 
területét ki kell mérni, mert ezek a 
területek nem jogosultak támoga-
tásra; 

c) minden egyes terület lemérése 
során a rögzített koordinátáknak 
legalább 3 méteres pontosságúnak, 
és 3 méteres koordináta élességőnek 
kell lennie a valós helyzethez ké-
pest; 

d) a mért földterület megadása kettı 
tizedes-jegyig szükséges; 

e) a lemért földterületet legalább 
egy pontban jól láthatóan meg kell 
jelölni a terepen, hogy a támogatási 
idıszak teljes idıtartama alatt jól 
azonosítható legyen. 

f) a mérésrıl jegyzıkönyvet kell ké-
szíteni. 

 

Bejelentési kötelezettség  
teljesítése 

 

A 112/2009. (IX. 1.) MVH közlemény 
szabályozza az Európai Mezıgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tott agrár-környezetgazdálkodás 
támogatások igénybevételének rész-
letes feltételeirıl szóló 61/2009. (V. 
14.) FVM rendelet 16. § (7) bekezdé-
sében elıírt az egyes agrotechnikai 
mőveletek megvalósításának beje-
lentési kötelezettségét.  
A bejelentési kötelezettség az alábbi 
célprogramokra vonatkozik: 
a) integrált szántóföldi növényter-
mesztési célprogram; 
b) tanyás gazdálkodás célprogram; 
c) ökológiai szántóföldi növényter-
mesztési célprogram; 
d) természetvédelmi zonális célprog-
ramok: 
e) erózió elleni célprogramok: 
 

Folytatás az 5. oldalon 
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SPORT 

Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség - Megyei III. ÉSZAK - 2009/2010 

hely csapatnév mérkızes gyızelem döntetlen vereség lıtt gól kapott gól pont 

1. KUNBARACS KSE 9 8 0 1 30 6 24 

2. TASS KSE 9 6 1 2 35 16 19 

3. HELVÉCIA SE 9 6 1 2 28 10 19 

4. KUNADACS KSE 9 6 1 2 21 14 19 

5. SZABADSZÁLLÁS SE 9 5 2 2 38 24 17 

6. MIKLÓSI GYFE 9 5 1 3 21 12 16 

7. BALLÓSZÖG KSK 9 5 1 3 17 14 16 

8. ÁGASEGYHÁZA SE 9 4 1 4 22 16 13 

9. FÜLÖPHÁZI SE 9 3 4 2 13 13 13 

10. APOSTAG KSE 9 4 0 5 23 14 12 

11. SOLTSZENTIMRE KSE 9 3 3 3 21 15 12 

12. TISZAUG KTE 9 3 0 6 14 26 9 

13. FÜLÖPSZÁLLÁS SE 9 2 2 5 15 22 8 

14. HETÉNYEGYHÁZI SC 9 1 3 5 19 24 6 

15. BALLÓSZÖGI  
VÁLLALKOZÓK 

9 1 0 8 10 58 3 

16. HELVÉCIAI  
VÁLLALKOZÓK 

9 0 0 9 4 47 0 

A támogatásra jogosultak az alábbi 
agrotechnikai mőveletek megvalósí-
tását kötelesek bejelenteni az MVH-
nak: 

a) zöldtrágyázás, 

b) másodvetés, 

c) középmély lazítás. 

A támogatásra jogosultak a mővele-
tek megvalósítását az alábbi határ-
idıket figyelembe véve a 

közlemény mellékletében közzétett 
formanyomtatványon kötelesek beje-
lenteni faxon, postai, vagy elektronikus 
úton a székhely/lakhely szerinti megyei 

kirendeltségre: 

A bejelentési kötelezettség a támoga-
tási idıszak, azaz 2009. szeptember 
1. és 2014. augusztus 31. között áll 
fenn. 

 

Összeállította: Agócs Bernadett – 
ÚMVP tanácsadó 

Tel: 30/298-2322 

E-mail: 
agocs.bernadett@agrarkamara.hu 

Mővelet Bejelentés idıpontja Bejelentés tárgya 

zöldtrágyázás a vetés beforgatását megelızı 10 

munkanapon belül 

zöldtrágyázásra kerülı növényfaj, 

munka végzésének helye és ideje 
másodvetés a munkálatok elvégzését követı elvetett növényfaj, munkálatok 

középmély 

lazítás 

a munkálatok elvégzését követı 

10 munkanapon belül 

munkálatok végzésének helye és ideje 

2009. Október 25-én, vasárnap 13:30 órakor Kunbaracs KSE—Szabadszállás SE játszik a Sportpályán.  
Szeretettel várunk minden sportbarátot, szurkolót! 



KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Megjelenik havonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztı: Acsádi Péter. 
Munkatársak: Hegedős Lászlóné. 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. 

 

Anyakönyvi  

Hírek 
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Elhunyt: 

Posfay Ferencné sz. Papp Mária  

Németh István András 

Szabó Zoltán Pálné sz. Romancsik Erzsébet 

Rendırségi Hírek 

A Lajosmizse Rendırırs székhelyén az ügyfélfogadás rendje megváltozott az alábbiak szerint: 

Hétfıtıl csütörtökig 07.30-16.00, pénteken 07.30-13.30 órában lesz állandó rendıri jelenlét az ırs épületében. Ezen 
idıszakban az ırs telefonos elérhetısége nem változik az továbbra is a 06-76/356-011-es telefonszámon érhetı el. 

A köztes, valamint a hétvégi, ünnepi idıszakban az épületben állandó rendıri jelenlét nem lesz, így a 112-es, 107-es 
segélyhívó szám segítségével lehetséges felvenni a kapcsolatot a közterületen szolgálatot ellátó rendırrel. 

A rendırırsön szolgálatban lévı rendırt (24 órás lefedettséggel) a 06-20/539-8440 számon lehet elérni az ügyfélfoga-
dási idın kívül. (A gyorsabb ügyintézés érdekében célszerő ügyeleti idıben a mobiltelefonszámot hívni.) 

 Leader támogatás  

 A 4 EUME üzemméret alatti kistermelık, vállalkozók november 2-ig még pályázhatnak 

 65%-os támogatással meglévı épületeik felújítására, új épület 

 kialakítására, infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések 

 támogatására. Érdeklıdni:76/505-781 telefonszámon a Homokhátság 

 Fejlıdéséért Nonprofit Kft-nél. 

Népmese mondó versenyt rendez alsó tagozatos diákjai számára 2009. október 22-én, csütörtökön 15.00 órai kezdet-
tel a helyi általános iskola. A legjobb mesemondók könyvjutalomban részesülnek. 

Szeretettel várjuk a kedves szülıket, nagyszülıket és a további érdeklıdıket! 

ISKOLA HÍREI 

Köszönet nyilvánítás 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a szomszédoknak, ismerısöknek, akik Németh István András teme-
tésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Külön megköszönjük a kunbaracsi polgárırség tagjainak és vezetıjének, Szabó Istvánnak a segítségét, valamint a 
lajosmizsei rendırırs közremőködését. 

Németh Istvánné és családja 
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A tartalomból: 
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