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ISKOLAI KIRÁNDULÁS
2011. június 6-án tanulmányi kiránduláson vettek részt a
helyi általános iskola tanulói. Útjuk során ellátogattak
Szarvason a szárazmalomba, az arborétumba, Anna ligetbe. Sétahajózáson vettek részt a Körös holtágán, valamint
ellátogattak a békésszentandrási duzzasztómőhöz.

2011. X. évfolyam, JÚNIUS

Megjelenik kéthavonta

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A kunbaracsi iskola és óvoda jövıbeni mőködése

Csoportkép a történelmi
Magyarország Közepénél

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. április
hó 27. napján megtartott ülésén az
alábbi határozatot hozta:
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta
Tóth Ferenc polgármester elıterjesztését a Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kunbaracsi Tagintézményének racionalizálási lehetıségeirıl és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselı-testület úgy dönt és egyben javaslattal él a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás felé hogy a
Lestár Péter Közoktatási Intézmény

Békésszentandrási
duzzasztónál

Beszállás a Katalin nevő
sétahajóba

A hajóskapitány és segédje

Kunbaracsi Tagintézményét a
2011/2012-es tanévtıl az iskola 1-4
osztályának összevonásával, napközi
nélkül mőködtesse a településen.
*
2011. május hó 25. napján megtartott
ülésének jegyzıkönyvébıl
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta
Tóth Ferenc polgármester elıterjesztését a Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kunbaracsi Tagintézményének racionalizálási lehetıségeirıl és
az alábbi határozatot hozta:

A Képviselı-testület úgy dönt és egyben javaslattal él a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás felé hogy a
Lestár Péter Közoktatási Intézmény
Kunbaracsi Tagintézményét a
2011/2012-es nevelési évtıl fél napban mőködtesse a településen, egyben az óvoda nyitvatartási rendjét
hétfıtıl- csütörtökig 7:00-tıl-13:30-ig,
pénteken 7:00-tıl-13-ig állapítsa meg.
Tanítási idın túl gyermekfelügyelet,
tanulószoba a faluházban biztosított
lesz.

Felhívás a gépjármőadó hátralékkal rendelkezık részére!
Balesetmegelızési Bizottság programja

Adóhatóságunk megvizsgálta a gépjármőadó elıírás és bevételi oldalát
az elmúlt évekre vonatkozóan, és azt
tapasztaltuk, hogy folyamatosan
növekszik a gépjármőadó hátralék.
Sajnálatos tény, hogy adózóink a
jogszabályi kötelezettség ellenére
nem teljesítenek befizetést, de még a
végrehajtási eljárás megindítását
kilátásba helyezı felszólításokra
sem.

2003. évi XCII. törvény 146. §(3)-(4) útján is foganatosíthatja.
bekezdése alapján adóhatóságunk az
A gépjármőadóról szóló 1991. évi
alábbi végrehajtási lehetıségekkel
LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése
rendelkezik:
pedig lehetıvé teszi a gépjármőnek a
(3) Az önkormányzati adóhatóságot
forgalomból való kivonását, amenymegilletı tartozások megkeresés
nyiben az adóalany adótartozása az
alapján történı végrehajtása esetén egyévi adótételt meghaladja.
a végrehajtást az adózóra az általáA fentiek elkerülése érdekében az
nos illetékességi szabályok szerint
illetékes állami adóhatóság folytatja adóalanyok együttmőködését kérem.
Saját érdekük,hogy a fizetési kötelele.
zettségüknek eleget tegyenek. A leEzúton felhívjuk hátralékkal rendel(4)
Az
adóhatóság
a
végrehajtást
az
hetséges megoldások érdekében az
kezı adóalanyainkat, hogy minél
hamarabb szíveskedjenek eleget ten- adós lakóhelye, székhelye vagy vég- Önkormányzati Hivatal ügyintézıi
készséggel segítenek.
ni a fizetési kötelezettségeiknek, ha rehajtás alá vonható vagyontárgya
szerinti
helyi
bíróság
mellett
mőköel akarják kerülni a végrehajtási
Lırincz Edit
dı, az ügyelosztási szabályok szerint
eljárást. Tájékoztatom az érintettejegyzı
illetékes önálló bírósági végrehajtó
ket, hogy az adózás rendjérıl szóló

A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelızési
Bizottság programja a kunbaracsi általános iskolában 2011. június 15-én délelıtt
került megrendezésre. A program lebonyolítói Bánfainé Varga Hajnalka a
lajosmizsei rendırırs parancsnok helyettese, Szabó István helyi polgárır szervezet
vezetıje és Herczeg László polgárır. Célja
a helyes közlekedési magatartás elsajátítása, megszerettetése.
Született:

Anyakönyvi
Hírek

Major Zoltán

Elhunyt:

Édesanyja: Jakab Hajnalka

Jurászik Károly

Oláh Balázs
Édesanyja: Szatmári Krisztina

A tartalomból:

Játszótér felújítás közösségi összefogással
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Önkormányzati hírek

1

Bajnok csapat
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Egyházi hírek

1

Balesetmegelızési Bizottság programja
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EGYHÁZI HÍREK
A búcsú ünnep alkalmával 2011. június 19-én vasárnap reggel 8 órakor
lesz szentmise és búcsúi körmenet a
Jézus Szíve tiszteletére felszentelt
római katolikus templomban.

Örömmel értesítjük a kedves híveket
hogy Szlanka József esperes atya gyémánt miséje június 18-án szombaton
délután négy órakor kezdıdik a
Hetényegyházi templomban. Érseki
mise keretében ünnepli 60 éves papi

jubileumát az egykori kunbaracsi
plébános. Ez alkalomból jó egészséget
kívánunk Szlanka atyának.
Aki teheti vegyen részt ezen a szép
ünnepen!
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„TESZedd” Hulladékgyőjtési Akció
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BAJNOK CSAPAT

A Kunbaracsi Polgárır Egyesület szervezésében 2011. május 22-én megpróbáltuk "felszámolni" a falu környékén lévı illegális szemétlerakókat. A hulladékgyőjtés után mindenkinek jól esett a Szabóéknál fızött házi kakas
leves és körömpörkölt.

CSILLAG PARTI

KÖSZÖNET
Kedves Szülık, Nagyszülık, roko- mékek feliratát
„ Forgalmazza: Reál Hungária
nok, szomszédok, ismerısök!
Élelmiszer Kft. 1097 Bp. Könyves
Mi a kunbaracsi iskola diákjai ezK. krt. 12-14."
úton szeretnénk megköszönni, hogy (csak ezt a szövegrészt kell kivágni
a Reál termékekrıl kivágott címkék- és győjteni) és juttassa el hozzánk,
kel segítették osztálykirándulásunvagy valamelyik kunbaracsi boltba,
kat a ”Reál Osztálykassza” pályáza- mert onnan is hozzánk kerül.
ton. Segítségüknek köszönhetıen a
Bízunk benne, hogy a jövı tanévben
két osztály 18 tanulója 10 ezer forin- már nagyobb összeget is tudunk
tot nyert 3 hónap alatt, amibıl az
nyerni.
útiköltség egy részét pótolni tudjuk. Köszönjük, és számítunk a segítséTovábbá szeretnénk megkérni Önö- gükre:
ket, hogy továbbra is győjtsék száKunbaracsi iskolások
munkra a Reál (Hárs, Melody) ter-

A Kunbaracsi Kulturális Egyesület
2011. június 25-én szombaton 17
órától a Szent Iván-éji Vigasságok
nyári napfordulójának idıpontjához
kapcsolódó szórakoztató programot
szervez a faluház melletti téren.
Ízelítı a programból:
Parázsugrás, nyársalás, karaoke
parti, gólyaláb ping-pong, léghoki,
sakk, malom stb.
A program sikeréhez mindenki lehetısége szerint hozzájárulhat.

A 2010/2011 Globálpasztik Megye
III. Észak bajnokságban ismét elsı
helyezést ért el a Kunbaracsi SE 73
ponttal és 2011. június 5-én vehette
át a bajnoki kupát Losonczy Lászlótól az MLSZ megyei igazgatójától.
Tóth Ferenc polgármester úr üdvö-

zölte a megjelenteket és megköszönte a csapat kiváló teljesítményét.
Csapatunk 29 meccset játszott és
ebbıl 24 gyızelem, 1 döntetlen és 4
vereség. Összesen 133 gólt lıttünk
az idei bajnokságban, a csapat gólkirálya Kiss Szabolcs lett 41 góllal. A

Bács-Kiskun Megyei Labdarugó Szövetség képviselıi minden csapattagnak érmet adtak át. Ezt követıen a
csapat vidám ünnepléssel és vacsorával töltötte ezt a szép estét.
HAJRÁ BARACS!

Hardi Henrietta gyógyítására győjtenek
FOGYASZTÓVÉDELMI TEVÉKENYSÉG TÉRSÉGÜNKBEN

A kerekegyházi iskolabusz lengyelországi balesetének legsúlyosabb sérültje Hardi Henrietta.
A hetedikes kunbaracsi kislány gyógyíttatására adományokat győjt a helyi polgárırség. Akik szeretnének segíteni
a családnak, a civilszervezet Fókusz takarékszövetkezetnél lévı 51700131-11069382 számlájára utalhatnak adományokat. Személyesen is átadhatják a pénzt Szabó Istvánnak a polgárırség elnökének, vagy Magyari Péter és
Hirmann Józsefné polgárıröknek. İk kaptak megbízást a győjtésre.
Nagyon köszönjük az adakozók eddigi felajánlását, akik lehetıségeikhez mérten anyagilag támogatták Henike mielıbbi gyógyulását. Eddig több mint 300.000 Ft támogatás érkezett erre a célra.
Szabó István

folyamatos telefonos szakmai konzultációt biztosít annak érdekében, hogy
a helyi lakosság panaszait az ügyintézık meghallgatva, segítsenek annak megoldásában, adott esetben a
Békéltetı Testülethez kérelem benyújtásában.

A békéltetı testület hivatott ugyanis
a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a
termék minıségével, biztonságossá2011. évben a két szervezet a fogával, a termékfelelısségi szabályok
gyasztói érdekképviselet erısítése
alkalmazásával, a szolgáltatás minıérdekében kibıvítette együttmőködé- ségével kapcsolatos fogyasztói jogvisét, melynek keretében elıadásokkal ták bírósági eljáráson kívüli rendezéegybekötött konzultációt tartott a
sére. Ebbıl a célból a békéltetı testükistérségi önkormányzatok kijelölt
let megkísérli egyezség létrehozását,
munkatársainak. Az OFE felkészítet- ha ez nem sikerül, az ügyben döntést
te a térségi polgármesteri hivatalok
hozva biztosítja a fogyasztó jogait.
kijelölt ügyintézıjét az alapvetı fogyasztóvédelmi szabályokból, elıírá- A békéltetı testület hatáskörébe tarsokból. A megjelentek részére aktuá- tozó panaszügyek:
lis tájékoztatókat, nyomtatványokat - termékek, áruk jótállási, szavatossági idın belüli meghibásodása,
állított össze, a késıbbiekben pedig
-szolgáltatás
minıségével, árá-

JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁS KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL
A Kunbaracsi Kulturális
Egyesület szervezésében megszépült a faluház melletti községi játszótér! Egyesületünk a
támogatóknak köszönhetıen
230.000 forinttal a Boróka
Alapítvány 40.000 forinttal
támogatta a játszótér kialakítását.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden helyi segítınk
közremőködését akik azon
fáradoztak, hogy minél szebb
és kulturáltabb tér fogadja
gyermekeinket.
Továbbá köszönetet mondunk
a helvéciai Hegede Kertészet
Kft-nek a játszótérre ültetett
dísznövényekért.
Nagylelkő adományuk segítségével még szebbé tehettük
gyermekeink játszóparkját.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Kecskemét Városi Szervezete
Kecskeméten 1998-óta végzi tájékoztató, oktató és fogyasztói érdekképviseleti munkáját. Az egyesület - a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött megállapodása alapján - 2009-óta kiterjesztette tevékenységét a Kecskeméti Kistérség
területére is.

ERDEI TANTEREM

Hegedős Lászlóné
elnök

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER,
keretében igénybe vehetı támogatásból megvalósuló erdei iskola, fedett közösségi hely kivitelezési munkálatai a sportpálya mellett június

elején befejezıdtek. A létesítményt
igénybe vehetik civil közösségek,
valamint családi programok és önkormányzati, iskolai, óvodai rendezvények alkalmával elızetes egyeztetés alapján.

val kapcsolatos problémák,
- építıipari szolgáltatások,
- utazási szerzıdések,
- közüzemi (víz, áram, gáz, telefon,
Internet, mobil) szolgáltatások,
- pénzügyi, biztosítási szolgáltatások.
Ennek az együttmőködésnek köszönhetıen a térségi önkormányzatok
anyagi ráfordítás nélkül tudnak egy
újabb szolgáltatást nyújtani a helyi
lakosok részére. Bízunk benne, hogy
a közös kezdeményezéssel segítséget
tudunk nyújtani a fogyasztók tájékoztatásában, jogérvényesítésében és
a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos
tanácsadásban.
A Bács-Kiskun Megyei Békéltetı
Testület elérhetısége: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel.: 76/501-525,
76/501-500
Helyi kapcsolattartó Hegedős
Lászlóné a könyvtárban.

