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Termeléshez kötött támogatások 2015-től 

 

Jogszabály adta lehetőségek: 

− Magyarország számára 2015-2020 között közvetlen támogatási borítékjának 13%-áig engedélyezett termeléshez 
kötés  

− ezen felül további 2% adható a fehérjenövények támogatására  

− ez évente több mint 228 millió euró támogatás termeléshez kötötten történő kiosztását jelenti  

− csak azon ágazatoknak nyújtható, amelyek bizonyos nehézségekkel küzdenek, illetve gazdasági, társadalmi vagy 
környezetvédelmi szempontból kiemelt fontosságúak  

Várható jogcímek: 

2015-től az FM döntése alapján az alábbi termeléshez kötött jogcímek indulnak:  

− anyatehén, hízott bika, tej, juh, rizs, cukor, zöldségnövények, ipari zöldségek, gyümölcsültetvények és bogyósok  

− évi 52,4 milliárd forintot kapnak majd ezek a szektorok termeléshez kötött jogcímeken  

− szemes és szálas fehérjenövények  

− további évi 8,1 milliárd forintot termeléshez kötött támogatást kapnak  

− összesen évente mintegy 60,5 milliárd forint kerül kifizetésre  

 Szilvási Imre 
 tanácsadó 

Megalakult a Képviselő-testület Kunbaracs községben 

2014. október 27-én a községháza nagytermében került sor az újonnan megválasztott Képviselő-testület alakuló 
ülésére. 
Tóth Ferenc Miklós polgármester köszöntő szavai után Horváth Krisztina  a Helyi Választási Bizottság elnöke beszá-
molt az önkormányzati választások eredményéről. 
A települést 2014. októberétől Tóth Ferenc Miklós polgármester, Vörös László Ferenc alpolgármester, Hegedűs Lász-
lóné, Kigyósi Krisztián és Sági Márk képviselők irányítják. 
A külsős alpolgármesteri tisztséget- a polgármester javaslatát elfogadva- Nyikos Gergely László tölti be. 

Kunbaracson a jövőben is  díjazás nélkül dolgoznak a képviselők.  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. november 24-i ülésén módosította az  
idegenforgalmi és a kommunális adó mértékét 

1.   Az idegenforgalmi adó mértéke 2015. január 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft. 

2.  A magánszemélyek kommunális adójának mértéke építmény, illetve a rendeletben meghatározott lakásbérleti 
jogonként 6000 Ft 2015. január l-jétől. 

Szociális tűzifa támogatás 
 
2014. december 15-én döntött a képviselőtestület a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 

odaítéléséről. A természetbeni juttatásban 47 család részesült. 
Önkormányzatunk a benyújtott pályázat alapján 906.780,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatásban 
részesült, melyet 51 m3 keménylombos tűzifa vásárlására használt fel. 

Véradás 

2015. február 24-én 13:30-15:00 óráig véradás lesz a faluházban. 
Várjuk a régi és új véradókat, mindazokat akik embertársaikon segíteni szeretnének. 

Vöröskereszt 
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CIVIL HÍREK 

Tisztelt faluközösség! 

Egy olyan programról szeretnénk tá-
jékoztatást nyújtani,mely hozzájárul 
a szebb és élhetőbb falu megvalósítá-
sához. 

A program elnevezése:  
„ EGÉSZSÉGKERT „ – mintakert 
közös összefogással… 

Ismeretes, a HOMOKHÁTSÁG - 
nak / Duna-Tisza-köze / vannak elő-
nyei és hátrányai. 

Előnyei közé tartozik a síkvidék jel-
lemző adottságai,természeti szépsé-
gei / flórája-faunája /. 
Hátrányai elsősorban a nagyfokú víz-
hiány okozta terméketlenség, a globá-
lis felmelegedés általi gyakoribb szél-
sőséges időjárás,melynek következmé-
nye a gyorsabb erózió okozta károk 
elszenvedése. 
Nem elhanyagolható tény, hogy az 
idősebb nemzedék kihalásával, meg-
indult az elnéptelenedés az egykor 
virágzó és megélhetést nyújtó tanyák-
ról. 
Már az 1920 – as évek elején, majd az 
1950 – es évek közepén foglalkoztatta 
a szakértőket a Duna-Tisza csatorna 
létrehozása. Sajnos még igazi megol-

dás nem született. 
A nagyipari megvalósításoktól el kell 
vonatkoztatni és saját erőket kell 
mozgatni. 
Megoldást kell találni, hogy a művel-
hetőség fent maradjon. Ehhez a legké-
zenfekvőbb megoldás a kiskert és a 
falu közeli földek művelése a lehetősé-
gekhez mérten. 
Ez által munkalehetőséget és az embe-
reknek megélhetőséget tud majd bizto-
sítani. 
 
Ehhez az elgondoláshoz csatlakozott a 
falunk is. 
Már számos település foglalkozik  
saját erőből, összefogással valamint 
külső segítség igénybevételével, szak-
tanácsadásával a földek művelésével. 
 
Kunbaracson az „Egészségkert „ prog-
ram koordinátora: Sípos Sándor /
gyógynövény termesztő, rendszerszer-
vező/szakember segítségével valósul 
meg a Nemzeti Művelődési Intézet 
támogatásával. 
A minta kertet az Önkormányzat mel-
letti területen alakítottuk ki. A kiala-
kítást elméleti és gyakorlati képzés 
előzte meg,több héten át,számos ér-
deklődővel. 
 

Neves személyek segítették a progra-
mot: 
Horváth Lászlóné:  - gyógynövények 
ismeretét, 
Rendek Lászlóné: - az ÖKO. Gazda-
ság működését, 
Nemes Mátyás: - a Bio – gazdálko-
dás lényegét ismertette meg velünk. 
Felajánlották további segítségüket, 
hogy minél eredményesebben tudjuk 
elképzelésünket megvalósítani. Ja-
vaslatuk,munkát teremthet a térség-
ben. 
Biztosítja a program az „Őshonos” 
fajták telepítését, valamint a gyógy-és 
fűszernövény termesztést. Ehhez elen-
gedhetetlen a közösség ereje. Összefo-
gássa l , jó indulatta l  egy é lhe-
tőbb,egészségesebb életet élhetünk az 
„Egészségkert „ létrehozásával, bőví-
tésével. 

Következő időpont: 

2015. január 28. szerda 13.00 óra 
Nemes Mátyás ökogazda előadása a 
könyvtárban, melyre minden érdeklő-
dőt szívesen várunk. Közös érdekünk, 
közös feladatunk a jövő építésében. 

Tisztelettel: 
Kulturális Egyesület 

Vörös László 

Köszönjük!!! 

Mindenkinek köszönjük szépen a se-
gítséget, aki bármilyen módon is hoz-
zájárult az „őszi” sörösdoboz-gyűjtés 
sikeréhez! 

Az ősz folyamán 20.600 Ft gyűlt ösz-
sze, volt még 304 Ft, így összesen 
20.904 Ft-ból gazdálkodhatunk a kö-
vetkezők szerint: 

Az iskolás gyerekek ünnepvárásához 
hozzájárultunk az alábbiak szerint: 

Színes kartonok:         2x160.-   = 320.- 
Öntőforma gipszhez:                     650.- 
Arany akrilfesték:                        400.- 
Decuopage ragasztó:                    890.-  
Ünnepváró színezők:12x299.- =3588.- 
Szaloncukor:             3x999.-   =2997.- 
Adventi koszorú:                        1500.- 
Összesen:                                 10.345.- 

 

Az óvodás gyerekek számára a követ-
kező játékokat tettük a karácsonyfa 
alá: 

Műanyag kúp csomag 
(tornafoglalkozásokhoz): 
 2x1650.-= 2970.- 
Mesekocka kirakó:                  1305.- 
Fa kirakó képes:                1611.-           
Bogyó és Babóca 
képkereső társasjáték:              3105.- 
15 db-os kirakó:                       872.- 
Összesen:                                  9863.- 

Elköltöttünk összesen:   20208.-Ft-ot 

                                                                                  

Ismét sikerült a település gyermeke-
it, intézményeit segíteni egy kicsit, az 
ünnepek alatt is. Büszkén mondhat-
juk, hogy ez egy olyan település, ahol  

 
 
a szemétből is hasznos dolgokat hoz-
nak létre, segítünk saját magun-
kon,ahogy tudunk. 

Köszönjük mindenkinek, aki segített 
újra mosolyt varázsolni a gyerekek 
arcára! 

A dobozokat továbbra is várjuk, aki 
nem tudja eljuttatni hozzánk, bátran 
szóljon, szívesen elhozzuk! 

 Legközelebb már a nyuszinak segí-
tünk és a gyermeknap örömtelibbé 
tételében !!! 

   

Tisztelettel: 

                                                               
Kigyósi Krisztián, családja és barátai 

Figyelem! 

A nyár folyamán a sörös doboz gyűjtés sikerére alapozva vas, illetve más fémhulladékok gyűjtését is tervezzük. A be-
folyó összeg teljes egészét szintén a településen működő két oktatási intézmény támogatására szeretnénk fordítani.  
A gyűjtésről további információt a Kunbaracsi Hírmondó tavaszi számában közlünk. 

Vörös László 
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Megjelenik kéthavonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Kigyósi Krisztián. 
Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, Sági Márk, Vörös László. Szerkesztőség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3.  
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

Anyakönyvi  

Hírek 

Házasságot kötött: Hegedűs Eszter Mária és Vörös László Ferenc 
 
Születtek: Deli Bálint a.n.: Koré Hajnal, Tatarek Gábor Ottó a.n.: Tatarek Tünde Katalin 
 
Elhunyt: Kenderes Béláné Tókics Terézia  
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ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK, KÖZLEMÉNYEK 
Óvodásaink támogatása 

Az „ajándékozz örömmel” adománygyűjtő üvegbe 5.000 Ft 
került, és az adventi gyertyagyújtásra szervezett jóté-
konysági vásáron 27.100 Ft folyt be. Magánszemély név-
telenül is támogatta akciónkat, 10.000 Ft-tal járult hozzá 
óvodásaink karácsonyi meglepetéséhez. 

Összesen:      42.100Ft -ot gyűjtöttünk össze! 

Ebből vásároltunk sok játékot, foglalkoztatót a gyerekek 
részére. 
1 db  FODRÁSZ BABA       1990.- 
1 db  TÁRSASJÁTÉK          2490.- 
1 db  MÁGNESTÁBLA        
 3998.- 
1 db ÁLLÍTSD SORBA       1190.- 
4 db LENKEREKES KAMION 4 * 690 =  2760.- 
2 db BETŰK-SZÁMOK  2 * 900 =  1800.- 
4 db FÉM KISAUTÓ  4 * 300 =  1200.- 
1 db KI-HOL LAKIK ? PÁROSÍTÓ               2750.- 
1 db MAXI ÉPÍTŐKOCKÁS VÖDÖR    1990.- 
1 dob. BABACSALÁD    4990.- 
5 db PIROS-PÖTTYÖS LABDA 5 * 590 =   2950.- 
1 db MŰANYAG VONAT     1998.- 
1 db  KARIKADOBÁLÓ ÜGYESSÉGI JÁTÉK  1190.- 
1 csom. ÁLLAT FIGURÁK   1198.- 
3 csom. BABAKONYHA EDÉNYKÉSZLET  3430.- 
6 csom. PUZZLE    2900.- 
Összesen:               38.824 .- 

A fennmaradó összeget az óvodai farsangi bál szervezésé-
re fordítjuk. 

Tisztelettel köszönjük a jó szándékú támogatásokat!  

     SzMk-s szülők 

 
 

Adventi vásár és „Ajándékozz örömmel”! 
 

Az egyik óvodai szülői értekezlet alkalmával felmerülő 
ötletből kiindulva, becsület-kasszás adventi vásárt tartot-
tunk a 2014. november 30-án és december 7-én faluház-
ban. A lelkes anyukák és az óvónő saját készítésű kará-
csonyi díszeket ajánlottak fel az óvoda javára, s ennek 
köszönhetően sok dísz került az asztalra. Ezen akcióval 
egyidejűleg a boltban elhelyezett befőttesüvegben is vár-
ták az óvodások az adományokat.  A vásár ideje alatt a 
becsület-kasszába és a boltban kihelyezett befőttes üveg-
be jelentős összeg került, melyet ezúton is megköszönünk 
a falu lakosságának. A befolyt összegből karácsonyi aján-
dékot vásároltunk az óvodások karácsonyfája alá.   
Segítségüket ismételten megköszönjük!   
A helyi bolt vezetőjének is tisztelettel köszönjük az óvo-
dai mikulás csomagokba tett felajánlását gyermekeink 
nevében! 

 SzMK- szülők 

Adventi adomány 

Az iskolás gyerekek karácsonyi dalokkal és csengő játékkal kapcsolódtak be az idén elindított adventi gyertyagyúj-
táshoz. A meghitt ünneplést minden alkalommal a faluházban kellemes beszélgetés és játék követte. Ezen alkalom-
ból kézműves tárgyak kerültek jótékonysági vásárra a szülők jóvoltából. A saját készítésű karácsonyi apróságok gaz-
dag ajándékozást eredményeztek. A falu lakossága az iskola javára 25.000 forintot adományozott. A befolyt összeg az 
intézmény tanulóinak a javát fogja szolgálni az intézményben. Ezúton is köszönjük a támogatást és reméljük a kez-
deményezés hagyományozódni fog. 

     Szülők és tanulóink nevében: Altné Lantos Odett 

Okmányiroda Kerekegyháza 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:  8-12 13-16 
Kedd:  8-12 13-16 
Szerda:  8-12 13-16 
Csütürtök: nincs 
Péntek:  8-11 

Telefonszámok: 06-76/546-046,  
06-76/546055, 06-70/436-2981 

Helyi orvos, dr. Rácz Imre Gábor  
rendelés ideje: 

Hétfő:  13:00 - 15:00 

Kedd:  nincs 

Szerda:  nincs 

Csütörtök: 8:00 - 10:00 

Péntek:                7:00 - 8:00  

Fiók gyógyszertár nyitva tartás: 

Hétfő:  13:15 - 14:45 
Kedd:  11:00 - 11:45 
Szerda:   nincs 
Csütörtök: 7:30 - 9:45 
Péntek:  7:15 - 7:45 

Elérhetőség:  06-30/685-1377 
 Baráth Éva gyógyszerész 


