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SZIGETBECSEI
KRÓNIKA
KORONAVÍRUS
a láthatatlan ellenség
Bárki és bárhol elkaphatja!
Az új koronavírus által okozott betegség
neve a COVID-19,
amely napjainkban
világméretű járványt okozott.
Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a
2019 decemberében kitört
járvány előtt ismeretlen volt.
Gyorsan terjed.
Még nincs rá vakcina.

TANÁCSOK A VÍRUS MEGELŐZÉSÉRE
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
IDŐSEK MARADJANAK OTTHON!
Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek!
Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet!
Alaposan és gyakran mosson kezet!
Szellőztessen gyakran!
Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket,
a nagy tömeget!
A kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőznie!
Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére!

KEDVES SZIGETBECSEI
LAKOSOK!
Az új óvodánk építési beruházása a
végéhez ért. Napjainkban az épület
belső berendezéseinek elhelyezése,
beépítése folyik. Az épület ünnepélyes
átadás-átvételére – a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedések
miatt – nem kerül sor a közeljövőben.
A hatósági, működési engedélyek
beszerzése folyamatban van.
Ezúton is megköszönjük a Petőfi
Sándor utcai lakosoknak a türelmét,
hogy a beruházással járó nagy forgalmat, zajt elviselték.
Szigetbecse Község Önkormányzata

A csoportos megbetegedések
szakaszában, a tömeges fertőzés
küszöbén vagyunk, amikor közösségben,
személyes érintkezések útján terjed
a fertőzés.
Magyarországon is már minden
megyében jelen van a vírus.
A tömeges fertőzés lelassításához
nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok,
a külföldről hazatértek,
és aki teheti, az maradjon otthon,
és mindenki tartsa be a szabályokat
és az ajánlásokat.
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Vállalkozói fórum
Egy este a jó kapcsolat megerősítésére

Vállalkozókat látott vendégül a Szigetbecsei Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. február 25-én a művelődési házban,
ahol meghívásukra eljött több helyi vállalkozó.
A fórum összehívásának célja volt a vállalkozók és az önkormányzat jó kapcsolatának a felelevenítése, megerősítése, egymás
munkájának a megismerése, segítése.
Sósné Michélisz Edina polgármester prezentációjában ismertette az önkormányzat képviselő-testületének 2019 októbere óta
végzett munkáját, a folyamatban lévő beruházásokat, éves és jövőbeni terveit, a pénzügyi helyzetet. Tájékoztatójában kiemelten
foglalkozott az óvoda épületének beruházásával, a község elnyert
és még beadható fejlesztési pályázataival, a környezetvédelemmel, a faluszépítéssel és gondozással. Polgármester asszony megköszönte a vállalkozók kisebb-nagyobb támogatását az önkormányzati munkában, akár anyagi, akár társadalmi munka, mindennek nagyon örülünk, minden segítségnek nagy értéke van.
Kérte a megjelent vállalkozókat, ők is mondják el miben tudná
az önkormányzat jobban segíteni vállalkozási tevékenységüket,
várják javaslataikat, véleményüket, segítségüket. Az önkormány-

zat fontos feladatának tartja a helyi vállalkozók segítését és bevonásukat a községi projektek megvalósításában, hiszen főként ezzel tudják támogatni a helyieket, illetve azzal, ha bevonják őket
gazdasági programjuk tervezésébe, és figyelembe veszik véleményüket.
A megjelent vállalkozók közül többen kitértek hozzászólásukban
a Fazekas Mihály utca és Réti út közötti zöldterület rendbetételének, kitisztításának, hasznosításának fontosságára. Felvetették a Pihenőpark és a Tőzike tanösvény elhanyagolt állapotát, valamint a
sportpálya jobb karbantartását. Felmerült az új óvodaépület előtti
parkolási nehézség, esetleges közlekedési változások bevezetése,
valamint a kerékpárút megépítésének fontossága is. A színpadtető
építésének anyagi nehézségei is szóba kerültek, melynek megoldására vállalkozói javaslatot, segítséget vár az önkormányzat.
A fórumon elhangzottakat jó hangulatú vita, beszélgetés követte. A fórum eredményesnek mondható. Bízunk benne, hogy sikerült az önkormányzat és a vállalkozók közötti kapcsolattartás
fokozása, javítása, megerősítése.
Lumei Joli

Szigetbecse Község Önkormányzatának gazdálkodási beszámolója
A következő évek legfontosabb célkitűzései
(Közmeghallgatásra készült tájékoztató)

Legfontosabb teendők az Önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása, a hatályos jogszabályoknak eleget téve az
alapvető közszolgáltatások megszervezése, a kötelezően előírt feladatok maradéktalan ellátása. Így az óvoda, háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat biztosítása. Közvilágítás, közutak, köztemető, közterületek fenntartása gondozása, a falugondnoki szolgálat üzemeltetése. Az Önkormányzat tudatosan törekszik az alapfeladataihoz és
az önként vállalt feladataihoz szükséges források állandó biztosítására.
Fontos feladatként tartjuk számon:
– A település külső megjelenésére, tisztántartására, a közterületek,
zöldfelületek, árkok folyamatos takarítására való odafigyelést, ide-

értve a Duna-parti önkormányzati területek gondozását is. 2020ban az Önkormányzat bevezette a magánszemélyek kommunális
adóját, az adóból befolyt összeget a község közterületeinek szépítésére, gondozására, karbantartásra fordítja.
– A falu lakosságmegtartó szerepének erősítését. Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy fiataljaink itt maradjanak, itt alapítsanak családot, vagy más településről költözzenek
hozzánk. Véleményünk szerint az építési telkek kialakításának
kérdését újra napirendre kell tűzni.
– A pályázatok előkészítését és a kulturális programok szervezését.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében
szükséges:
– a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
– az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
– a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása.
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Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása a
gyors és eredményes munkavégzéshez. A hivatal személyi állománya a szakmai alkalmasságot, a polgármesteri hivatal épületének felújítása, korszerűsítése pedig a tárgyi feltételeket biztosítja ehhez.
A helyi adópolitika célkitűzései:
Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen
keletkező saját bevételeit, illetve hatással van a településen élő
magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire is.
A helyi adók esetében a Képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett,
folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse.
A kivetett adók beszedésére még eredményesebb módszereket kell
alkalmazni. Az adóbehajtásra a korábbinál komolyabb figyelmet
kell fordítani (rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről).
Szociális feladatok:
A lakosság egészségügyi és szociális ellátását a törvényben előírt
kötelezettségeknek megfelelően kívánjuk ellátni, egyúttal törekszünk ezek színvonalának emelésére.
A gyermekétkeztetéshez az ebédet külső szolgáltatótól vásároljuk.
A reggeli és az uzsonna az intézményben készül. E rendszer átalakítása nem indokolt. Önálló konyha létesítése nem célszerű.
A Ráckeve és Környéke Család és Gyermekjóléti Központhoz csatlakozott Szigetbecse, az ellátás a társulás által fenntartott szakintézmény keretei között működik. Az intézmény szakfeladatai minden
társult településre kiterjednek.
A szolgáltatás települési jelenlétét és hatékonyságát alapvetően
fokozni kell.
Településüzemeltetés:
A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az Önkormányzat alkalmazásában álló falugondnok irányításával, a közcélú foglalkoztatottakkal végezteti, ezzel biztosítva azt,
hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható legyen. A közmunka program lehetőségeinek a teljes kihasználásával folyamatosan munkalehetőséget biztosítunk településünk arra szociálisan
rászoruló lakóinak.
Közterületek kezelése. Közterületek, parkok, játszóterek, utak,
terek, járdák fenntartása:
Az önkormányzati közterületek egészét rendszeres kezelésben és
gondozásban kell tartani. A növények telepítését és a parkosítást
folytatni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. Figyelmet kell fordítani a közterületi utcabútorok állagának megőrzésére.
Újabb látványelemekkel (pl. szobor, esetleg szökőkút stb.) kell gazdagítani a települést. Folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótereink eszközeit, zöldfelületeit. Törekednünk kell új közösségi terek
kialakítására. Évek óta csökken a közmunkások száma, és a kevés
önkormányzati forrás miatt, emiatt egyre nehezebb a fent nevezett
feladatok ellátása.
Közvilágítás:
A közvilágítási hálózat jól kiépített. A lámpatestek korszerű égőkkel
felszereltek. A rendszer átalakítását nem tervezzük, csak a folyamatos karbantartását.
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Utak:
A belterületi szilárd burkolatú úthálózat ma egyre rosszabb állapotban van. Az éves útjavítások (kátyúzások) csak eseti kezelést nyújtanak. Az utak felülete töredezett, rongálódott. Minden pályázati
lehetőséget megragadunk, amely a belterületi utcák útjainak a felújításával kapcsolatos.
Köztemető:
A „köztemetőként” működő temető területe önkormányzati és egyházi tulajdonban és fenntartásban áll. A köztemető fenntartása
viszont önkormányzati alapfeladat. A köztemetői feladatok jogszerű
ellátását és a köztemető követelményeit és működési feltételeit biztosítjuk (vízvételi lehetőségek, szemétgyűjtők, zárhatóság, mosdóhelyiség stb.) Folyamatban van a ravatalozó épületének külső, belső
felújítása.
Csapadékvíz-elvezetés:
El kell készíttetni a település egészére a felszíni víz elvezetésének
tanulmánytervét. Egy esetleges csapadékvíz-elvezetés pályázatnál,
már szükség lenne egy vízjogi engedéllyel rendelkező tervre. A csapadékvíz-elvezető rendszer elemeinek és a felszíni vízelvezető
árkok karbantartását folyamatosan végezni kell.
Járdaépítés:
A gyalogjárda-építések elsősorban a frekventált településközponti
területeken, intézmények, közösségi terek előtt önkormányzati kivitelezésben kell, hogy megvalósuljon. A későbbiekben a település
egyéb pontjain is szükséges a gyaloggárdák javítása, mert ma már
nem jellemző az önerős járdaépítés.
Ivóvízellátás:
Az Önkormányzat saját tulajdonú, korszerű víziközmű-rendszerrel
rendelkezik, amelynek a működése stabil. Az ivóvízhálózat karbantartása folyamatos. A rendszer a következő időszakban komolyabb
fejlesztést nem igényel. Településünkön az új építésű ingatlanok
bekötési kérelmei, az érintett ingatlanokig az ivóvízvezeték kiépítése-bővítése okoz komoly fejtörést.
Kommunális szemétszállítás, kezelés; Köztisztaság és településtisztaság:
Településünk a Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.-vel szerződött. Ennek keretében biztosított a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék gyűjtése. E mellett természetesen működik a házhoz menő kommunális hulladékgyűjtés is. A
lomtalanításra „házhoz menő rendszerrel „évente két alkalommal
(üdülőterületen egy alkalommal) ingyen konténert biztosít. Az elektronikai hulladékok begyűjtésére évente két alkalommal kerül sor.
Fejlesztések:
Most elsősorban a 2019. évben elkezdődött, a 2020-as évben folyamatban lévő projektek sikeres lezárására kell koncentrálnunk.
Legfontosabb feladatunk az óvodaprojekt lezárása, a befejezéshez
szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. Az új három csoportos
óvoda modern, minden igényt kiszolgáló korszerű épület lesz.
A Magyar Falu Program keretében 2019-ben benyújtott, nyertes
pályázataink, melyeket 2020-ban kell megvalósítani:
Önkormányzati utak felújítására címen több utcára adtunk be
pályázatot. Ezekből 27.853.600 Ft-ot nyertünk el a Réti út, a Honvéd
utca és a Balassi tér felújítására. A munkálatokat 2020. december
31-ig kell befejezni.
Temető fejlesztése címen 1.943.500 Ft-ot nyertünk el. Ezt az
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összeget a ravatalozó belső felújítására, vizesblokk fejlesztésére és
az épület külső felújítására fordíthatjuk 2020. december 31-i befejezéssel.
Járdaépítés anyagköltségéhez való hozzájárulásként 4.932.300
Ft-ot nyertünk el. Ebből az összegből a beadott pályázat alapján a
Réti út felújítását kell megoldani. Az összegben nem szerepel a
munkadíj, melyet önkormányzati saját forrásból kell megoldani. A
munkák befejezési határideje 2020. október 31-e.
Óvodai udvar külső játszóeszközök vásárlására 4.999.997 Ft-ot
nyertünk el, mely játszóeszközök beszerzését 2020. május 31-ig
kell lebonyolítani. Ebben az összegben sem szerepel az eszközök
telepítési költsége, melyet saját forrásból kell biztosítani.
LEADER pályázatunkon 8 millió Ft-ot nyertünk el, sajnos a támogatói okiratot még nem kaptuk meg. Ebben a beruházásban a rendezvénytéren színpadtető építés, illetve térkövezés van betervezve.
KEHOP-5.2.9-16-2017-00181 Épületenergetikai korszerűsítés pályázatunkra 68 millió Ft-ot nyertünk el. A projektben a Művelődési
Ház, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda energetikai korszerűsítése
szerepel. Jelenleg a projekt teljes átdolgozása, újbóli felépítése van
folyamatban, a beruházást 2020.10.31.-ig kell befejezni.
Megjelent Magyar Falu Pályázatok 2020
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése. Közösségi és kulturális
építmények építése és külső és belső tereinek felújítása, bővítése,
korszerűsítése. maximum 30 MFt.
Orvosi rendelő. Meglévő egycélú vagy többcélú, egészségügyi létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése. Egy-két rendelőtípus esetén maximum 30 MFt
Orvosieszköz-beszerzés maximum 5 MFt
Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása maximum 5
MFt.
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása maximum 30 MFt.
A képviselő-testület eddigi legfontosabb döntései:
– Az Önkormányzat kikerült az ingatlanértékesítéssel és bérbeadással kapcsolatos Áfa körből.
– Bevezette a kommunális adót (5.000 Ft/ év).
– Az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó mértéke nem változott.
– Megrendeltük a működésképtelen tűzcsapok javítását, cseréjét.
– Vállalkozói segítséggel rendeztük az Önkormányzat udvarát, elszállítottuk a hulladékot, e-hulladékot és parkolásra alkalmassá
tettük a területet.
– Vállalkozói segítséggel felszámoltuk a temető melletti zöldhulladék lerakót (240 m3 szemetet szállítottunk közel 700 e Ft) tovább
dolgozunk az egyházi vezetéssel a temető rendbetételén.
– Megrendeltük az ELMŰ vezeték biztonsági övezetéből az ágak
levágását.
– A Kiss utca és a Makádi út között kijavítottuk az utat.
– 12 millió forintért értékesítettük a Balassi tér 9. sz. alatti önkormányzati lakást, a befolyt összeget az óvodaprojekt eszközbeszerzésére fordítjuk.
– A szolgálati lakásban a hibás konvektor cseréje vállalkozói segítséggel megvalósult.
– Elkezdtük a Balassi téri tónál a fák, cserjék ritkítását, a Fazekas
Mihály utca és a Réti utca között megkezdtük a nyárfák kivágását,
a két utca közötti terület tisztítását folytatni szeretnénk vállalkozói
és lakossági segítséggel stb.
Duna-partot is érintő információk:
– Kihelyeztük az üdvözlőtáblákat.
– Szúnyogirtás csak földi kémiai lesz 159 ha (kértük hogy a falu-
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gondnok ellenőrzés miatt a gépjárműben tartózkodhasson).
– RSD Duna-parti út garanciális javítás bejelentése, illetve egyéb
működtetéssel kapcsolatos hibák bejelentése megtörtént, májusig
lesz döntés. Kértünk kimutatást a csatornára történő rákötések számáról.
Évek óta elmaradt fejlesztési terveink, nagyon fontos lenne megvalósításuk:
– A rendezvénytéren (Balassi tér) vizesblokkok kialakítása, az épület felújítása (pályázattal, alapítványi vállalkozói összefogással) –
a helyi kötődések kialakítása, a hagyományteremtés, a hagyományápolás és a közösségszervezés szempontjából elengedhetetlen egy igazi élettel teli, modern felújított közösségi szintér kialakítása.
– A művelődési ház helyiségeinek használatát újra kell gondolni, a
könyvtári feladatellátást is az épület egyik helyiségében kell megoldani. A lakosság körében ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét. Biztosítani kell a könyvtárban az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát. Korszerűsíteni kell a színpad eszközállományát. Szükséges a művelődési ház
korszerű, külső-belső felújítása.
– A buszmegállók cseréjét esztétikai okokból – átépítését biztonsági okokból megvalósítani.
Szigetbecse Kulturális élete, Civil szervezetei:
A következő években is megtartjuk szokásos rendezvényeinket, kulturális programjainkat. Szigetbecse szerencsés helyzetben van, gazdag kulturális értékekben. Fontos szerepet töltenek be az egyesületek, civil szervezetek településünk kulturális életében. Ezeken a
szervezeteken kívül természetesen az Általános Iskola és a Tóparti
Óvoda részvételére is számíthattunk, és számítunk továbbra is kulturális programjainkon, sport rendezvényeinken. A koronavírus terjedése miatt most több program elmarad.
Várhatóan megrendezésre kerülhet: Anyák napi ünnepség az életfánál, Kiállítások szervezése az André Kertész Emlékházban, Faluházban, Sramli party, Falunap–Mikulás-futás, Adventi ünnepség,
Szigetbecsei Zene Barátok Köre fellépései.
Szigetbecse Sport Egyesülete labdarúgó és sakk szakosztályt működtet. A labdarúgó szakosztály közel 70 éve minden évben nevez a
bajnokságban. A sakkszakosztály sikerei országosan ismertek, házi
sakkversenyeket, sakktornákat rendeznek. A Diák Sport Egyesület
röplabdás lányai kiváló eredményeket értek el.
Célkitűzéseink között szerepel az együttműködések erősítése:
Szigetbecse Község Önkormányzata legfőbb együttműködő partnerének tekinti a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, úgy gondoljuk,
hogy továbbra is zökkenőmentes lesz a közös munka.
Szeretnénk szorosabb együttműködést kialakítani a helyi vállalkozókkal, újra szerveznénk a vállalkozói fórumot. Kiemeljük, hogy
önkormányzati beruházások és megbízások során – ha lehetséges – elsődlegesen helyi vállalkozókat kívánunk foglalkoztatni.
Erősíteni kell a kapcsolatot az Általános Iskolával, és az egyházi
vezetéssel, ez irányba már sikeres lépéseket tettünk.
Fontos, hogy településünk jó kapcsolatot ápoljon a környező településekkel, jó lenne a településeken szerveződő programok időpontját
egyeztetni, egymás rendezvényeit meglátogatni, együtt gondolkodni, és ha szükséges, közösen képviselni érdekeinket.
Sósné Michélisz Edina polgármester
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Beszámoló a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi munkájáról, 2020. évi változásokról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (39 bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a képviselő-testületeknek a
hivatal munkájáról.
A jegyző éves beszámolási kötelezettségéről a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás is rendelkezik. Fenti kötelezettségemnek eleget téve a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be.
A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat
Szigetbecse, Makád és Lórév települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás, valamint a hivatal szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
1. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása
A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Szigetbecse, Makád és
Lórév Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek döntésével,
2013. január 1-jével alakult meg. A 2019. október 12-i önkormányzati
választásokat követően mindhárom település megerősítette szándékát a
közös hivatal változatlan formában történő fenntartásáról.
A hivatal létszáma jelenleg 12,5 fő köztisztviselő.

mennyien rendelkeznek a munkakörükhöz előírt szakmai képesítéssel.
Elmondható, hogy a hivatal feladataihoz az ügyintézői létszám nem
elegendő ahhoz, hogy jó színvonalon tudja végezni szakmai munkáját.
A hivatali dolgozók munkaterületek szerinti megoszlása 2019. évben
a következő:
– jegyző
– aljegyző,
– 1 fő adminisztrátor – általános igazgatási ügyintéző,
– 1 fő szociális, gyermekvédelmi, anyakönyvi ügyintéző
– 3 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, melyből egy fő 2019 májusában jött vissza szülési szabadságról
– 3 fő pénztáros-pénzügyi-humánpolitikai ügyintéző, melyből egy fő
2019 októberében jött vissza szülési szabadságról
– 1 fő részmunkaidős településüzemeltetési, műszaki ügyintéző,
– 2 fő adóügyi ügyintéző.
A hivatal ügyfélfogadása rendje, amely évek óta változatlan, az alábbiak szerint alakult 2019-ben:
Szigetbecsén: hétfő: 12:30-18:00 óráig, szerda: 8:00-14:00 óráig, péntek: 8:00-12:00 óráig.
Makádon: kedd: 8:00-16:30 óráig, szerda: 8:00-17:00 óráig.
Lóréven: kedden és pénteken 8:00-12:00 óra között van ügyfélfogadás.

Pénzügyi-számviteli feladatok:
A 2019 májusában és októberében két, pénzügyes feladatokat ellátó
köztisztviselő, valamint augusztusban a jegyző is visszatért a szülési szabadságról. Jelenleg – 2020 évben – egy pénzügyes kolléga van szülési
szabadságon, aki a tervek szerint 2020 augusztusában áll munkába. A
pénzügyi területről várhatóan 2020 augusztusától szintén egy kollega szülési szabadságra megy, valamint egy kollega 2020. április 1. napjával végleges áthelyezését kérte a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalba, akinek
helyére sikerült megfelelő embert találni, betanítása folyamatban van.
A pénzügyi-számviteli területen egy álláshely 2015. május 1. óta betöltetlen, ezért és a bekövetkezett jelentős feladatnövekedés (ASP bevezetése) következtében szükséges lenne egy fő, szakmai tapasztalattal és
legalább mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkező köztisztviselő alkalmazására, amely sajnos – megfelelő végzettségű pályázó, illetve
az alacsony bér miatt – a mai napig nem történt meg. A helyettesítés
nagy terhet ró a pénzügyes kollégákra.

Feladatellátás 2019. évben a Makádi Kirendeltségen:
A 13 fő köztisztviselőből 4 fő dolgozott állandó jelleggel a Makádi
Kirendeltségen. Az anyakönyvi igazgatási feladatok egy részét a pénzügyi vezető főtanácsos, a hagyatéki, szociális, gyermekvédelmi feladatokat az aljegyző látta el.
Az aljegyző kedden 13:00-16:30 óráig, szerdán 8:00-12:00 óráig a
makádi kirendeltségen tartott ügyfélfogadást, és végezte a helyben ellátandó hivatali teendőket.
A kirendeltségen az alábbi ügyeket intézik helyben:
– a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések
– jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások
– gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítése,
– hagyatéki ügyintézés,
– anyakönyvi ügyintézés (részben),
– műszaki ügyintézés,
– adóügyek,
– pénztári ki-befizetések.
Az ügyintézés során a székhelyhivatal és a kirendeltség között az információáramlás folyamatos.

Igazgatási terület:
2020. március 1. napjától szintén véglegesen áthelyezésre került a
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalba az igazgatási és anyakönyvvezetői
feladatokat ellátó köztisztviselőnk, akinek a munkakörére – ettől az időponttól – az aljegyzőnket helyeztük át, így az aljegyzői állás is meghirdetésre került. A pályázat benyújtásának határideje 2020. március 13. A
benyújtott pályázatok elbírálása folyamatban van, az állás 2020. április
1. napjától tölthető be.
Jegyzői feladataimat – második gyermekem születése miatt – 2020.
május 31. napjáig látom el, ezt követően 2020. évi szabadságomat, majd
szülési szabadságomat töltöm, várhatóan 2021. január 1. napjáig.
A hivatal szakmai feladatait a jegyző, aljegyző (jelenleg betöltetlen),
11 ügyintéző – melyből a műszaki ügyintéző félállású – látja el. 5 dolgozó felsőfokú, 6 dolgozó középfokú iskolai végzettséggel bír, vala-

Feladatellátás 2019. évben a Lórévi Ügyfélszolgálaton:
Az Ügyfélszolgálaton nem dolgozik köztisztviselő állandó jelleggel.
Az aljegyző kedden 8:00-11:30 óráig, valamint pénteken 8:00-11:30
óráig tartott ügyfélfogadást, és végezte a helyben ellátandó hivatali teendőket.
Az ügyfélszolgálaton az alábbi ügyeket intézik helyben:
– a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések,
– jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások,
– gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítése,
– hagyatéki ügyintézés,
– anyakönyvi ügyintézés (részben),
– műszaki ügyintézés,
– adóügyek,
– pénztári kifizetések.
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A feladatellátás finanszírozása, tárgyi feltételek:
A hivatal működéséhez szükséges fedezet biztosításához a központi
költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározott elismert
létszámkeret szerint járul hozzá. A 2019. évben a hivatal elismert létszámkerete 9,5 fő volt.
A munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai
eszközök és egyéb irodatechnikai gépek a hivatal rendelkezésére állnak.
Ugyancsak biztosítottak a legszükségesebb szakmai anyagok, közlönyök, folyóiratok, valamint a munkánkat megkönnyítő számítástechnikai programok (pl. könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági nyilvántartások). Anyagi feltételeinket is figyelembe véve biztosított a dolgozók szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvétele is.
Mindezekért ezúton is köszönetemet fejezem ki a Tisztelt Képviselőtestületeknek magam és kollégáim nevében is!
2. A hivatal önkormányzati döntések előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos munkája
A hivatal mindhárom településen ellátja a képviselő-testületek, a
bizottságok, valamint a Szigetbecsén működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, Lórév településen működő Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Szigetbecsei Tóparti Óvoda és a Makádi Hóvirág Óvoda
döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos
feladatokat. Elkészíti a testületek elé kerülő anyagokat, gondoskodik a
döntések végrehajtásáról, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartja a határozatokat, rendeleteket, döntésre előkészíti az önkormányzati – a képviselő-testület, bizottság, vagy polgármester hatáskörébe tartozó – hatósági ügyeket.
A Képviselő-testületi ülések jellemző adatai:
Szigetbecse testületi ülések száma 17, hozott határozatok száma 95,
megalkotott rendeletek száma 15.
Makád testületi ülések száma 15, hozott határozatok száma 119, megalkotott rendeletek száma 8.
Lórév testületi ülések száma 17, hozott határozatok száma 67, megalkotott rendeletek száma 10.
Szigetbecsén a Képviselő-testület és a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete, valamint Lóréven a Képviselő-testület és
a Szerb Önkormányzat Lórév közötti megállapodás értelmében a hivatal köztisztviselői segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját is.
Előkészítik a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek anyagát,
vezetik a jegyzőkönyveket, közreműködnek a döntések végrehajtásában, valamint ellátják a gazdálkodási feladatokat. Nemcsak a nemzetiségi önkormányzat, de a szigetbecsei és makádi óvodák működésével
kapcsolatos fentiek szerinti feladatokat is a hivatal dolgozói végzik.
A nemzetiségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatos
feladatellátás jellemző adatai:
Szigetbecse Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek
száma 7, hozott határozatok száma 28.
Szerb Önkormányzat Lórév testületi ülések száma 8, hozott határozatok száma 43.
A hivatal önkormányzati feladatainak egy részét teszi csak ki a képviselő-testületek működésével kapcsolatos, a fentiekben ismertetett adminisztráció ellátása. Nagy felelősséget és sok munkát jelent az önkormányzatok jogszabályokban megfogalmazott feladatainak megszervezése, szükség esetén közreműködés a végrehajtásban. Ennek keretében
gondoskodni kell többek között a közművek működtetéséről, a település tisztántartásáról, az önkormányzati utak karbantartásáról, az önkormányzati beruházások végrehajtásáról, az önkormányzati tulajdonú
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épületek fenntartásáról, az óvodai köznevelési, a közművelődési, szociális feladatok ellátásáról, az egészségügyi alapellátásról. A hivatal ezekben a tevékenységekben elsősorban szervezőként vesz részt, valamint
biztosítja a feladatellátás jogszabályi feltételeinek teljesítését (engedélyek beszerzése, nyilvántartások vezetése, regisztráció, a szükséges rendeletek előkészítése stb.).
3. Államigazgatási hatósági feladatok ellátása
Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatal látja el a polgármester,
illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.
Az államigazgatási ügyek iktatása külön szabályzatban foglaltak szerint zajlik. Mindhárom település ügyiratait a székhely településen, Szigetbecsén iktatjuk, elektronikusan.
A hivatalban a 2019. évben összesen 6648 db ügyirat főszámra, míg
12046 db ügyirat alszámra került iktatásra.
Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörében a polgármester hatáskörébe tartoznak.
2019. évben is a leggyakrabban előforduló önkormányzati hatósági
ügyek az önkormányzati segélykérelmek voltak.
A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági ügyek a következők:
– népességnyilvántartás, anyakönyvek vezetése (születési, házassági,
halálozási), állampolgársági ügyek,
– szociális ügyek, lakásfenntartási támogatás: 3 fő, temetési támogatás:
10 fő, születési támogatás: 8 fő, rendkívüli településtámogatás: tűzifa 15 fő, pénzbeli 4 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság megállapítása (2019-ben 9 gyermek részére).
Ezeken kívül: hagyatéki ügyintézés, üzletműködési ügyek, telepengedélyezési ügyek, vadkár ügyintézés, adóigazgatási ügyek, lakcím változtatással kapcsolatos ügyek, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,birtokháborítási, panasz ügyek intézése, jegyzői hatáskörbe tartozó
környezetvédelmi ügyek, növényvédelmi hatósági eljárások, termőföld
eladás és haszonbérlet kifüggesztések.
A hivatal dolgozói végzik mindhárom önkormányzat valamennyi
tevékenységére kiterjedően a pénzügyi, gazdálkodási, adózási, valamint
– az intézményt kivéve – a humánpolitikai feladatokat.
A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése során a hivatal ügyintézői látják el Szigetbecse, Makád és Lórév Községek Önkormányzata, a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda, a Makádi Hóvirág Óvoda, a Szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat valamint a Szerb Önkormányzat Lórév gazdálkodási
feladatait. A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából adódóan
valamennyi államháztartási szerv önálló törzskönyvvel bejegyzett szervezet, a Magyar Államkincstár felé valamennyi szervezet külön-külön
készít költségvetést, beszámolót, negyedévente pénzforgalmi jelentést,
mérlegjelentést, valamint a havi pénzforgalomról jelentést. A költségvetési szervek bevételeinek, kiadásainak alakulásáról az illetékes ügyintézők minden költségvetési tárgykört érintő ülésen részletes tájékoztatást nyújtanak a képviselő-testületeknek. A fenti feladatcsoportba sorolható a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása is.
A belső ellenőrzési feladatokat mindhárom település külső személy
útján láttatja el. A belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselőtestület elé terjesztjük, hasonlóan önálló napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.
Emellett a 2019-es évben is kiemelt figyelmet kellett fordítani a nyertes, folyamatban lévő pályázatok megvalósítására, elszámolására, valamint továbbra is nyomon követtük a pályázati lehetőségeket.
Jancsó Emőke jegyző
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Képviselő-testület legfontosabb döntései
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületi a Krónika előző lapszámának megjelenése óta két alkalommal, február 20-án és
március 2-án tartott testületi ülést, ahol több fontos ügyben hozott határozatot, illetve helyi önkormányzati rendeletet. A koronavírus okozta járvány kialakulására való tekintettel a Képviselő-testület – soron kívüli döntések meghozatalára is kényszerült:

• Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének elfogadása
• Közterületek használatáról szóló rendelet elfogadása
• Szigetbecse Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
• Többlettámogatási kérelem az óvodai beruházáshoz
A képviselő-testület január 29-én tartott
ülésén megismerte, és első olvasatban megtárgyalta az önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetését. Azon az ülésen el
is fogadta az óvoda és a közös hivatal költségvetését, az önkormányzat költségvetésének tárgyalása során még változtatásokra
volt javaslat, azért azt a februári ülésre átdolgozták, s elfogadták a költségvetési rendeletet.
A képviselő-testület a Szigetbecse Község
Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 427.496.704 Ftban, ezen belül az önkormányzatét
287.357.879 Ft-ban, a Tóparti Óvodáét
64.618.230 Ft-ban, a Közös Hivatalét
75.520.595 Ft-ban állapította meg.
Beruházási kiadás közel 124 millió Ft,
melyből 104 millió Ft az óvodaprojekt befejezésére, többi kisebb beruházásokra (rendezvénytér illemhelykialakítás, színpadtető,
óvodaudvar játszóeszköz stb.) van tervezve.
Felújításra közel 36 millió Ft van betervezve
a Magyar Faluprogrammal elnyert támogatások végrehajtására.
Az óvoda működéséhez az állam által
adott 55,6 millió Ft-hoz az önkormányzat
8,3 millió Ft-tal, a Közös Hivatal működéséhez az állam által adott 50,7 millió Ft-hoz
Szigetbecse önkormányzata 11,6 millió Fttal, Makád és Lórév Önkormányzata együtt
13,2 millió Ft-tal járul hozzá.
Ez évi költségvetéséből a kötelezően ellátandó feladatokon túl támogatni kívánja a
civil szervezeteket, rendezvényeket, valamint a szociálisan rászoruló családokat.
Költségvetésében az önkormányzat 30
millió Ft hitel betervezéséről is döntött, valamint a hitel – várhatóan ősszel történő –
jóváhagyásáig, folyószámla hitel felvételének szükségességét is megállapította és jóváhagyta.
***
Képviselő-testület rendeletet alkotott a

közterületek használatáról. A rendelet értelmében ez év március 1-től a közterületeket
csak közterülethasználati engedély birtokában lehet igénybe venni. Ez alól kivétel a
gépjárművek, mezőgazdasági gépek-eszközök tárolása, mely esetben a hatálybalépés
2021. január 1-e. A közterület használatáról,
engedélyekről, díjról külön cikkben adunk
tájékoztatást.
***
Képviselő-testület elfogadta a helyi esélyegyenlőségi programot. A programból megismerhetjük a program célját, stratégiai környezetünket, a mélyszegénységben élők és a
romák helyzetét, esélyegyenlőségét, a gyermekek helyzetét, esélyegyenlőségét, gyermekszegénység és a nők helyzetét, esélyegyenlőségét, az idősek helyzetét, esélyegyenlőségét, a fogyatékkal élők helyzetét,
esélyegyenlőségét, valamint a helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és profi szereplők társadalmi felelősségvállalásának fontosságát. A programot részleteiben megismerhetik a www.
szigetbecse.hu weboldalon.
***
Jancsó Emőke jegyző tájékoztatást adott
a gyermekétkeztetés helyzetéről. „2019.
december 31- ei állapot szerint 86 fő tartozik az étkezési térítési díjjal. Szigetbecse
Község Étkezéstérítés számlán a hátralék
összege bruttó 880.346 Ft, ebből 187.157 Ft
az Áfa. Az Állami Számvevőszék 2019. évben
több önkormányzatot összefogóan ellenőrizte a gyermekétkeztetést. Erre készült egy ellenőrzési jegyzőkönyv, amiben észrevételeket tettek. Az észrevételek, amik Szigetbecsére vonatkoznak: nem készült tájékoztató a
képviselő-testület felé, a testület nem értékelte évenként a gyermekétkeztetést, nem
küldtünk ki elégedettség felmérési kérdőívet,
helyszíni ellenőrzés nem történt gyermekétkeztetés tárgyban. Erre az évre most a tájékoztatási kötelezettségünknek eleget teszünk

a kiküldött anyaggal. A szülők részére a
következő csekkel együtt kiküldjük az elégedettség felmérési kérdőívet óvodába, iskolába. Amennyiben visszaérkeznek a nyilatkozatok, az arról készült értékelést a testület is
meg fogja kapni. A helyszíni ellenőrzésre is
sor fog kerülni.”
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
KEHOP-5.2.9-16-2017-00181 számú, „Energetikai korszerűsítés megvalósítása Szigetbecse településen” megnevezésű pályázattal
kapcsolatos beszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász utca 32. I. 3.) bízza meg.
***
Sósné Michélisz Edina polgármester közölte a testülettel, hogy az RSD csatornaberuházással kapcsolatos projekt májusban lezárul, ezért a Ráckevei-Soroksári Dunaág
Társulás kérte, hogy küldjük be a beruházással kapcsolatos garanciális igényünket. A
polgármester tájékoztatja a képviselőket,
hogy az egész Duna-parti útszakasz felújítására kérjük a garanciális munka elvégzését.
Illetve elküldtük a DAKÖV Kft. levelét,
amely a településünkön végrehajtott RSD
kivitelezési munkához kapcsolódó műszaki,
szakmai észrevételeket, tapasztalatokat tartalmazta, melyekre megoldásokat várunk a
kivitelezőtől:
A garanciális javítás benyújtásának határideje 2020. 02. 21., ezért igényünket már be
is nyújtottuk.
***
A képviselők döntöttek még a háziorvosi
rendelő részére székek vásárlásáról, valamint a Péter Cerny Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtásáról.
***
Szigetbecse Község Önkormányzata, a
Pest megyei kistelepülési kulturális rendezvények szervezéséhez című pályázati felhívásra két pályázatot nyújtott be: „Múlt, jelen, jövő a gyermekeinkért” című fotókiállítással és emblémák felrakásával egybekötött
községi anyák napi ünnepség az Életfánál
című pályázatot. A program megvalósításához igényelt összeg 300.000 Ft. „Tojásfutás
és húsvéti tojáskiállítás” című pályázat – a
program megvalósításához igényelt összeg
200.000 Ft. Az Önkormányzat mindkét pá-
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lyázata sikeres volt. A húsvéti program elmaradása miatt azonban a második pályázatot vissza kellett mondanunk.
***
Sósné Michélisz Edina polgármester tájékoztatást adott a 2020-ban várhatóan meghirdetésre kerülő Magyar Faluprogramokról, a Ráckevei Önkormányzat megkereséséről, a szúnyoggyérítési lehetőségről, a
Kultúr köz-, víz- és gázvezeték problémájáról. Nincs kiépített gázvezeték és vízvezeték
sem a közben. A Kultúr közben lévő három
házhoz a Makádi úti gerincvezetékről, lengő
vezetéken keresztül van bekötve az ivóvíz.
A DAKÖV Kft.-től kért árajánlatot a vezeték kiépítésére. A polgármester bejelentette,
hogy az OTP Bank Nyrt.-nél kezdeményezte Szigetbecse településen egy bankjegykiadó automata telepítését.

***
A Képviselő-testület „Szigetbecsei Tóparti óvoda építése” című PM ÓVODAFEJLESZTES 2017/47 azonosító számú pályázat tekintetében többlettámogatási kérelem benyújtásáról és önerő biztosításáról döntött. Az építésre rendelkezésre álló forrás az
eszközbeszerzés nélkül: bruttó 296 404 411
Ft. A közbeszerzési eljárásra a megajánlott
ajánlati ár: nettó 284 209 300 Ft (bruttó 360
millió 945 811 Ft). A 2019 márciusában
benyújtott és megítélt többlettámogatás
18 350 020 Ft. A 15%-os költségvetési korlátot alapul véve, a jelenlegi támogatási
igény bruttó 24 865 141 Ft, mely az eredeti
támogatási összeg 15%-a alatt van, a saját
forrás összege bruttó 1 308 692 Ft.
Tekintettel a közbeszerzési eljárás során
keletkezett bruttó 26 865 141 Ft forráshi-
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ányra, és a többlet költségvetési támogatási
igény 24 865 141 Ft összegére, a biztosítandó saját erőt Szigetbecse Község Önkormányzata, a 2020. évi költségvetésében a
beruházási kiadások előirányzat terhére
bruttó 1 308 692 Ft összegben biztosítja.
Amennyiben sikeres lesz a többlettámogatási kérelmünk, nem lesz szükség a hitelfelvételre.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságába tagként
Baski Gábort, Makád község polgármesterét
delegálja.
***
A Képviselő-testület döntött a Ráckevei
Mentőalapítvány támogatásáról.

Tájékoztatás a szabálysértés miatt eljáró hatóságokat
2020. március 1-étől érintő hatásköri változásokról
Mint megszokott, az új év ismét változásokat hoz a közigazgatásban. 2019 decemberében több salátatörvényt is elfogadott az Országgyűlés. Ezek a módosítások azonos koncepció mentén születtek, azonos irányba mutatnak.
Legalapvetőbb céljuk a közigazgatási
eljárások egyszerűsítése és az igazgatási
adminisztráció csökkentése révén a vállalkozások versenyképességének javítása
és az ügyintézés könnyítése az állampolgárok részére.
E tekintetben a legfontosabb módosítások:
Több, korábban engedélyköteles tevékenység folytatását engedély
helyett bejelentéshez köti, az általános szabálysértési hatósági hatáskört a járási hivataloktól a rendőrséghez, az általános építésügyi hatósági hatáskört pedig a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjétől a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz telepíti 2020. március
1-től. Megszünteti a megyeszékhely járási hivataloknak a megye teljes területére vonatkozó illetékességgel ellátott hatásköreit. E hatásköröket a kormányhivatal fogja gyakorolni. Ezzel összefüggésben a
fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítja a kereskedelmi igazgatásra, a vásárokra, a piacokra, és a bevásárlóközpontokra, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására és a zenés, táncos rendezvények engedélyezésére vonatkozó Korm. rendeleteket.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2020. március 1-én-hatályba lépő, a szabálysértés
miatt eljáró hatóságok körét módosító rendelkezései kapcsán a
Belügyminisztérium az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

A kormányhivatalok járási hivatalaira,
valamint a fővárosi kerületi hivatalokra
telepített általános szabálysértési hatósági jogkör 2020. február 29-ével megszűnik.
A hatáskör úi címzettjeként 2020.
március 1-étől a Szabs. tv. 38. § (1) bekezdése értelmében általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági
feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el.
Ezúton hívja fel a Belügyminisztérium
a Helyi Önkormányzatokat, valamint a Képviselő-testületek szerveit,
különösen a polgármestereket és jegyzőket, hogy mindazon szabálysértések esetében (pl. az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése, köztisztasági szabálysértés,
veszélyeztetés kutyával szabálysértés), amelyek kivizsgálását korábban a járási hivataloknál, a fővárosi kerületi hivataloknál kezdeményezték, 2020. március 1-étől a Szabs. tv. által büntetni rendelt, társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás kivizsgálása érdekében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei előtt
tudják megindítani.
A fenti hatáskörváltozáson túl a Szabs. tv. 38. § (2) és (3) bekezdése értelmében szabálysértési hatóság jogkörben járhat el a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, a
Kormány által kijelölt szerv, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv is, A szabálysértési elzárással is büntethető, valamint a
Szabs. tv.-ben meghatározott szabálysértések miatt első fokon
továbbra is a járásbíróságok járnak el.
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Közterület-használat Szigetbecsén
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek
használatára és a közterület használat engedélyezésére rendeletet
alkotott. A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes
és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki közterületet eredeti funkciójától eltérő jelleggel, eltérő
célra kívánja használni.
Közterületnek minősül a közhasználatra szolgáló, az ingatlan nyilvántartásban közterületként és nem kifejezetten közterületként nevesített minden olyan Önkormányzat tulajdonában álló belterületi
földrészlet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
továbbá az országos közút részét képező járda és zöldterület.
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges, melyet írásbeli kérelemre átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester bírál el.
Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 30 cm-el benyúló üzlethomlokzat (portál), hirdető
berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez,
b) Szigetbecse közigazgatási területén rendezvények alatt, rendezvényekkel kapcsolatos árusításra
c) árusítás célját szolgáló és ahhoz kapcsolódó építmények elhelyezéséhez
d) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, búcsú, mutatványosi tevékenység
céljára
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 14
napon túli elhelyezésére
f) vendéglátóipari élőkert céljára
g) mozgóbolti és mozgó árusításra
h) üzemképtelen jármű 30 napot meg nem haladó határozott időtartamú közterületen történő tárolására
i) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. %.)
KPM-BM együttes rendelet II. cím a) pontban meghatározottak szerinti jármű egybefüggő két órát meghaladó
várakozására, tárolására
Járművek tárolása közterületen
(1) A 3,5 tonnát meg nem haladó, 8 főnél több személy
szállítására alkalmas jármű, kisteherautó, mezőgazdasági munkagép tulajdonosa, üzembentartója vagy
egyéb jogcímen használója jogosult a járművet az erre
kijelölt helyen, közterületen tárolni, amennyiben rendelkezik közterület-használati engedéllyel és rá vonatkozó közterület-használati díjat megfizette.
(2) A 3,5 tonnát meghaladó jármű, mezőgazdasági munkagép tulajdonosa, üzembentartója vagy egyéb jogcímen használója jogosult a járművet az erre kijelölt
helyen, közterületen tárolni, amennyiben rendelkezik
közterület-használati engedéllyel és a rá vonatkozó
közterület-használati díjat megfizette.
(3) Üzemképtelen és a roncs jármű legfeljebb 30 napig
tárolható közterületen, amennyiben annak tulajdonosa,
üzembentartója, egyéb jogcímen használója rendelke-

zik közterület-használati engedéllyel és a rá vonatkozó közterület-használati díjat megfizette.
A közterület-használó köteles az elfoglalt közterület használata
során a közterület fenntartásával, tisztántartásával kapcsolatos feladatokat elvégezni, valamint biztosítani a munkavédelmi és egyéb
jogszabályi előírások betartását, a balesetveszély elkerülését.
A közterület engedélyezett használatáért fizetendő díjat előre egy
összegben köteles megfizetni.
A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata
esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot 15 napon belül megszüntetni és a közterület eredeti állapotát
a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ha ezt elmulasztja, a polgármester gondoskodik az engedély nélküli használat megszüntetéséről, az eredeti állapot visszaállításáról,
melynek költségei az engedély nélküli használót terhelik. Ezen felül
az engedély nélküli használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére is kötelezni kell.
Azt, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt
feltételektől eltérő módon használja, vagy az engedélyben előírtaknak megfelelően a közterületet nem állítja helyre, az engedély nélküli vagy az eltérő használat mértékére és tartamára esedékes közterület-használati díj legalább 3-szorosának, de maximálisan 10-szeresének megfizetésére kell kötelezni.
A rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. A járművek és
munkagépek közterületen tárolására vonatkozó rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
A közterület használatára vonatkozó kérelem, valamint a rendelet és
díjfizetési melléklet részletesen megtalálható és olvasható a Közös
Polgármesteri Hivatalnál, illetve a www.szigetbecse.hu weboldalról
letölthető.
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Petőfi Sándor
A márciusi ifjak
Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!
Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!
A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Vajda, Petőfi, Vörösmarty, Irinyi, Czuczor, Jókai, Vasvári, Degré, Hamary
1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által vezetett forradalom, nyitányát
adva Magyarország másfél éves szabadságküzdelmének. A Párizsból induló forradalmi hullám
két nap alatt jutott el Bécsből a magyarság szellemi életének központjába, a Pilvax kávéházba.
A szervezők először a tanuló ifjúságot szólították magukhoz az Egyetem téren, aztán lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját. Innen került ki a követeléseiket összegző Tizenkét pont és Petőfi
forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti dal, mely írások máig szimbolizálják március 15-ét.
Röplapok segítségével délután 3 órára a Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek, ahol
állítólag tízezer polgár volt már jelen. Fontos megemlíteni, hogy a közhiedelemmel ellentétben
Petőfi nem szavalta el versét a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, bár az kétségkívül számos helyen
elhangzott. A Múzeum-kertből a tömeg a Városházára, majd Budára, a Helytartótanácshoz
vonult, hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A Nemzeti Színházban este a nép
kívánságára Katona József darabját, a Bánk bánt tűzték műsorra, ezt azonban valószínűleg félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg. Más városokkal ellentétben Pesten nem próbálták
fegyveres erővel feloszlatni a tüntetéseket, a forradalom vérontás nélkül zajlott.
A március 15-i eseményekre legnagyobb hatással Kossuth Lajos március 3-i országgyűlési
beszéde bírt, melynek reformkövetelései, igaz, jóval radikálisabb formában, a Tizenkét pontban
jelentek meg. A bécsi események csak bátorítást adtak a Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi körnek, mely a kedvezőtlen időjárás ellenére eredménnyel szervezkedett (március 15-én
vásárt is tartottak Pesten, ami hozzájárult a tüntetés sikeréhez). A pesti forradalom hatással volt
a pozsonyi rendi országgyűlésre is, döntő győzelemre segítve a reformok pártján állókat.
V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti eseményeket követően nem merte visszautasítani a
beadott feliratot, kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az első felelős minisztériumot (kormányt). A pesti forradalomnak is köszönhető az
áprilisi törvények megszületése (április 11.), amelyek eltörölték az elavult, rendiségen alapuló
politikai rendszert és lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre egy majdnem teljesen önálló
Magyarország számára.
Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap minden korban a
magyar szabadság szimbóluma maradt.”
Jó lett volna közösen ünnepelni a forradalom és szabadságharc évfordulóját, azonban a járványhelyzet közbeszólt. Ezekben az időkben talán még fontosabb az a társadalmi összefogás,
amelyet 1848. március 15-én az ország megtapasztalhatott. A legfontosabb dolgokban: a nyelvünkben, a kultúránkban, a múltunkban és a jövőnkben, a kudarcainkban és a sikereinkben
egyek vagyunk. 1848. március 15-e ünnepe nem múlhat el anélkül, hogy ne emlékeznénk meg
a Márciusi Ifjakról.
Lumei Joli

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesűlés”,
A szó „szabadság” vala
Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.
És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hirünknek
Vége lett nagy hirtelen.
Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedék a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek.
E sereg, mely, míg a harc folyt,
El volt bujva vagy aludt,
Igy zugott a diadalnál:
Mi viseltünk háborut!
Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki... nem küzdénk mi
Sem dicsőség-, sem dijért.
És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk.
Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat.
Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!
Pest, 1848. június
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A magyar költészet napja
Legyünk részese ennek a különleges születésnapnak
2020-ban is
„A világ is több sokkal, ha kinyujtózunk, nagy hegyekre mászunk.”
József Attila: Kilóméterekkel r. (1924)
„A magyar költészet napját 1964 óta, minden április 11-én megünnepeljük, hisz ekkor
született egyik legnagyobb költőnk József
Attila. József Attila magyar költő, a magyar
líra egyik legnagyobb alakja 115 éve, 1905.
április 11-én született és 83 éve, 1937. december 3-án hunyt el. Életműve, ha fájdalmasan szakadt is félbe, teljes értékű. Mai
elismertsége és szeretete ellenére kora társadalma nem fogadta azzal a szeretettel, amire
a költő annyira vágyott, és az irodalmi közvélemény is mostohábban bánt vele a kelleténél. Költőnk életrajzát idézzük fel Hegedűs
Gézától, A magyar irodalom arcképcsarnoka
című tanulmányából.
Az Ady utáni magyar költészet főalakja, a
magyar irodalomból világirodalomba nőtt
lángelme, a XX. század uralkodó eszméinek
világviszonylatban is nagy jelentőségű lírai
kifejezője, a szocialista világköltészet egyik
példamutatója és vezéralakja. Jelentősége a
nemzetközi irodalomban semmivel sem
kisebb, mint Bartóké a zenében. És élt mindössze harminckét évet, sorsa nélkülözés,
üldöztetés s meg nem értés volt. Rettegett a
belülről fenyegető őrülettől és a kívülről
fenyegető világőrülettől, a fasizmustól. Élete
végső napjain is remekműveket írt, s nem
reménykedve többé semmi jóban, öngyilkossággal fejezte be az életet.
A proletariátus legmélyéről indult, a munkásosztály élményvilágát hozta gyermekkorából. Az eltűnt apa és a korán halt mosónő
árvája áttengődi az országot: proletárnyomor
után a paraszti nyomort. Alulról ismerte meg
a várost is, a falut is, és úgy emelkedett fel a
szellem egyre magasabb rétegeibe, hogy számára nem volt különbség, még kevésbé
ellentét népi és urbánus között. A kor károsan szított irodalmi fő ellentéte az ő költészetében teljes egységben jelenik meg: „az utca
és a föld fiá”-nak tudja magát.
Tehetsége azonban korán érik, és rokoni
támogatásokkal, szívós kitartással, küzdve a
napi kenyérért, iskolába jár, érettségiig
verekszi magát, egyetemre iratkozik. Szinte
elképzelhetetlen, hogy ennyi kényszerű küz-

delemmel hogyan tudott már ifjúkorában
olyan nagy műveltséget és olyan fejlett irodalmi kultúrát szerezni. De annyi bizonyos,
hogy tizenhét éves korában már birtokában
van a Nyugat verstechnikájának, minden
versformát biztosan kezel.
Tizenhét éves korában Szegeden Juhász
Gyula felfigyel rá. Nemsokára meg is jelenik
első kötete (Szépség koldusa). Ebben még
Kosztolányi és Juhász Gyula tanítványának
mutatkozik, de úgy, hogy hallható már saját
hangjának eredetisége is. Később is magába
fogadja a különböző hatásokat, és magához
hasonítja. Hamarosan megilleti Ady, majd
Kassák költészete, később a modern nyugati
költészet. Ezekből ötvözi össze a maga hangját-stílusát, amellyel kora legfőbb mondanivalóit tudja klasszikus végérvényességgel
megfogalmazni.
Tanulmányait azonban nem folytathatja.
Költészetének még ösztönös, de jól érezhető
forradalmi hangja ellene fordítja a professzorait: eltanácsolják az egyetemről. De nem
akadályozhatják meg szakadatlan továbbtanulását. Hamarosan felfigyel rá az irodalom,
Juhász Gyula után az új hangokra oly érzékeny és mindig segítőkész Kosztolányi, majd
– ellentétes érzelmekkel – Babits is, és a
Nyugatnál harciasabb, baloldali-polgári A
Tollat szerkesztő Zsolt Béla, de felfigyelnek
a szociáldemokraták is, hiszen a Népszava
irodalmi rovatát a költészethez jól értő
Révész Béla szerkeszti. Így azután hamarosan a Nyugat, A Toll és a Népszava kezdi
hozni a József Attila-verseket. Nekiindul a
világnak, fő állomások Bécs és Párizs. Eddig
is tudott németül és franciául (nyelvtanárnak
indult), most tökéletesítheti ismereteit, s ami
még fontosabb, nyelvismerete révén kinyílik
előtte az új német és francia költészet.
Fiatalos hévvel támadja bal felől versben
is, kritikában is Babits politikai elhúzódását.
Lényegében igaza van (ezt évekkel később a
Jónás könyvét író Babits maga is tudja), de a
hang sértően kíméletlen és méltánytalan (ezt
viszont József Attila látja be néhány évvel
később). Ez a támadás elszigeteli a polgári

költészettől, a Nyugat elzárkózik előle.
Idegzete eddig sem volt jó. Művész volt,
nagy művész: eleve érzékeny idegrendszerű.
A sok nélkülözés, a mélyre szívott érzelmi
válságok, szerelmi reménytelenségek, rendetlen életmód eddig is koptatták-rongálták
az érzékeny idegzetet, egyszer ifjúkorában
már kísérletezett is az öngyilkossággal.
Amikor elkötelezte magát a párt feladataihoz, a pártban találta meg az egyetlen biztonságos fogódzót az életben. És most kivetetten, egyedül állt. Ekkor kezdett rohamosan
romlani az idegrendszere.
Adódott olykor boldog szerelem is, amelyet megmérgezett a nyomor és a betegség,
keresett még boldogabb szerelmet, de
viszonzásra nem talált.
És közben – legalábbis irodalmi körökben
– híres költő lett. Most már Babits is újra
elismerte; összebékültek, Kosztolányi lelkesedett érte, a polgári baloldal a magáénak
kívánta. Szerkesztője lett egy új, színvonalas
haladó polgári folyóiratnak, a Szép Szónak.
De itt is eléggé magányos volt, a munkatársak, ha jó barátok is voltak, politikailag tőle
jobbra álltak.
Egyre jobban nyomasztotta az idegbaj. Az
orvosok és pszichológusok csak ideig-óráig
tudtak valamit javítani: az életet egyre elviselhetetlenebbnek érezte. Pedig első gyűjteményes kötete, a Medvetánc óta meg lehetett
elégedve a fogadtatással, és évről évre tökéletesebb remekműveket írt. Szerelmi lírája
pedig hasonlóképpen Petőfivel és Adyval
teszi egyenrangúvá, s a világirodalomban a
legelsők társa Petrarcától Baudelaire-en
keresztül Éluard-ig. Költészetében klasszicizmustól szürrealizmusig, ősmítosztól marxizmusig évezredek eredménye szövődik
óriási egységgé. Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába;
minden, ami azóta van, vele kezdődik. A
„szellem és szerelem”, a szocialista humanizmus, az európai magyarság klasszikusa
volt. Csak idegekkel nem bírta tovább. Vonat
elé vetette magát. A Baumgarten-díj halála
után érkezett meg. Azután nemzeti klasszikus lett. Azután világirodalmi klasszikus.”
Lumei Joli
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KORONAVÍRUS
Országos és helyi intézkedések a járvány lassítására

A koronavírusok alapvetően állatok
körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes
koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek
az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről
emberre terjedhetnek.
Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi
megbetegedést okozó koronavírusoknak.
A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a
közel-keleti légzőszervi szindróma járványát
okozó koronavírus elsődleges forrása a teve
volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a
súlyos akut légzőszervi szindróma járványát
okozó koronavírus a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre.
A mostani járványt okozó új koronavírus 2019 végén került azonosításra Kínában. Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a
2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.
Az új koronavírus által okozott betegség
neve a Covid-19, amely napjainkban világméretű járványt okozott. Miután új vírusról
van szó, erre egyik ember immunrendszere
sem készült fel. A Covid-19 főként cseppfertőzés útján terjed. Egy új tanulmány szerint
rézen 4 óráig, kartonpapíron 24 óráig, műanyagon és rozsdamentes acélon pedig akár
72 óráig is életben maradhat a vírus, de az
egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják a
kórokozót.
Védőoltás és gyógyszer egyelőre nincs,
ezért a szervezet védekezőképességén múlik
a betegség kimenetele. Idősekre, krónikus
betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb.
A koronavírus a légutakat támadja meg,
tünetei kezdetben hasonlítanak az influenza
vagy más légúti fertőzés tüneteihez. Ilyen
tünet lehet a láz, száraz köhögés, izomfájdalom, fáradékonyság, gyengeség, légzési nehézség, légszomj, mellkasi fájdalom.
A koronavírus lappangási ideje 1-14 nap,
ám ez idő alatt is képes továbbterjedni. Az
esetek kb. 80 százalékában a betegség enyhe,
kb. 15 százalékban súlyos, és 5 százalékban
kritikus lefolyású. Súlyosabb esetben az influenzaszerű tünetek után a betegség továbbterjed a tüdőre, és tüdőgyulladást okoz. Kritikus esetben a tüdő nem jut elegendő oxigénhez, súlyos légzési nehézségek léphetnek
fel, károsodhat a keringés, veseelégtelenség
alakulhat ki.

Világméretűvé vált a járvány. Hazánkban
ez év március 4-én jelentették be az első két
koronavírusos fertőzést.
Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos napi sajtótájékoztatóiból megtudtuk:
„Egy láthatatlan ellenséggel kell szembeszállnunk közösen, együtt. Magyarország
összes lakosa egy nagy erőfeszítést kell,
hogy tegyen. Nyilvánvalóan ott, ahol a terjedésnek a lehetősége megvan, és ez elsősorban a közösségek és a szoros kontaktusok
helyzete, ott nagyobb számban fognak megbetegedések történni. Bizonyosan nem lesz
egyikünknek sem az élete olyan egy darabig,
amilyen az ezt megelőző időszakban volt. A
vírus terjedésének a meggátolásában mindenkinek megvan a maga szerepe. Világjárvány van. Ezt nekünk egy új magatartásformával, de tudatosan kell kezelnünk, és
magunkért és egymásért is megtenni mindent, amit csak lehetséges. Most más szokásokra lesz szükségünk, mint amit megszokott
életünkben nap mint nap élünk. Minden kórház felkészült arra, hogy többletkapacitást
tegyen elérhetővé, ha szükséges. Tömeges
fertőzés esetén korlátozni kell az állampolgárok mozgását is.”
A bejelentést követően Operatív törzs
alakult, majd sorra jöttek a járvány megelőzése és a gazdasági válság enyhítésére tett intézkedések. Naponta sajtótájékoztatót láthattunk, hallhattunk a televízióban, videó filmek, tájékoztatók készültek a fertőzés megelőzésére, a járvány további terjedésének
megakadályozására. Kórházi vagy házi karanténba kell vonulni a külföldről hazatérőknek, a megfertőzötteknek és a velük kontakt kapcsolatban lévőknek.
Március 14-én az új koronavírus okozta
megbetegedés kezelésére szolgáló gyógyszeres terápia kifejlesztésére magyar konzorcium alakult. Március 17-én a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) Nemzeti
Biztonsági Laboratóriumában sikeresen izolálták a koronavírust.
Az oktatási intézményekben beindult a
digitális távoktatás. Az óvodákat, bölcsődéket, kulturális intézményeket bezárták.
Megtiltották a zárt-, majd a szabadtéri rendezvények megtartását is. Az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak
és dohányboltok kivételével a boltok 15:00
óráig lehetnek csak nyitva, s elmaradnak
a nyilvános misék.
Életbe lépett a külföldiek beutazási tilal-

ma. A kormány döntése alapján a magyar
hatóságok lezárták Magyarország határait a
személyforgalom előtt, így 2020. március
17-től kezdődően csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. A korlátozás a közúti, vasúti, vízi és légi határokra
egyaránt kiterjed.
Gazdasági intézkedések történtek a válság
enyhítésére. A kormányfő szerdai bejelentéseinek megfelelően az év végéig felfüggesztették minden magánszemély és vállalkozás szerdáig megkötött hiteleinek tőke- és
kamatfizetési kötelezettségét, és a súlyos
gondokkal küzdő szektorokban, így a turizmusban, a vendéglátásban, vagy a személyszállításban június 30-ig egyebek mellett a
munkáltatók közteher fizetési kötelezettségét elengedik. A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a
filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok esetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket
2020. június 30-ig nem lehet felmondással
megszüntetni. A felmondási tilalmat a kormány, rendeletben meghosszabbíthatja. A
bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt
nem emelhető, akkor sem, ha azt a szerződés
egyébként lehetővé teszi. Ezekben az ágazatokban működő gazdasági egységekben
2020. március, április, május és június hónapokra a munkáltatók mentesülnek a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, a munkavállalók munkabérét terhelő járulékok
közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn,
azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.
Gazdasági intézkedések között van, hogy
további 81 ezer kisvállalkozó június 30-ig
KATA adó mentes lesz, a médiaszolgáltatók
mentességet kapnak a kieső reklámbevételekre tekintettel, a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat felfüggesztik a veszélyhelyzet végéig, továbbá a lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságot meghosszabbítják a veszélyhelyzet
végéig. Március 28-tól minden kórházban
kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét
A meghozott intézkedések folyamatosan
bővülni fognak. A kormány az egészségügyi
védekezéssel párhuzamosan újabb és újabb
gazdaságvédelmi intézkedéseket hoz, amelyek a családokat, a vállalkozásokat és a
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munkahelyeket igyekszik megóvni a következő időszakban.
A koronavírus-járvány szempontjából is
komoly az egymásrautaltság a térség országai között az emberek egészségének megvédése és az ellátás folyamatos biztosítása, a
gazdaságok működőképességének fenntartása tekintetében.
Sajnos rengeteg, a lakosság megélhetését
befolyásoló körülmény is fellépett. Számos
áruházban nem lehet kapni friss húst, hiány
van tartós élelmiszerekből, és egyes bolthálózatokban vásárlási korlátozások léptek
életbe a koronavírus miatt. További drágulás
várható az élelmiszerekben.
Községünkben a koronavírus miatt az országos intézkedések figyelembevételével a
járvány megelőzésére, illetve továbbterjedésének akadályozása érdekében több önkormányzati döntés született. Lemondtunk a

március 13-ra tervezett 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére tervezett ünnepséget, valamint a falugyűlést és közmeghallgatást. Elmarad a március végére meghirdetett falutakarítás. Nem tudjuk megtartani a húsvéti tojásfutást és tojáskiállítást.
Általános iskolánk is áttért a digitális távoktatásra. Március 16-tól bezártuk az óvodai működést bizonytalan időpontig. Az új óvodánk
ünnepélyes átadását a hatósági bejárások bizonytalansága miatt nem tudjuk a közeljövőben megtartani. Lezártuk a játszótereinket.
Az idős embertársaink védelme, segítségnyújtása érdekében megszerveztük az önkormányzat helyi telefon és internetes kapcsolattartási, információ szolgáltatási rendszerét,
a rászorulók alapvető élelmiszer- és gyógyszerbeszerzését, házi segítségnyújtását.
Vállalkozók által felajánlott és önkormányzatunk által varratott maszkok szétosztásával

segítjük az arra leginkább rászorulókat.
Plakátokkal, interneten folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a kialakult veszélyhelyzetről, a vírus ellen tehető magatartási és
higiéniás szabályok betartásáról. A rendőrséggel karöltve felhívjuk a figyelmet a járványhelyzetet sajnálatosan kihasználó csalók, csaláskísérletek veszélyére. Legyen
mindenki óvatos!
Önkormányzatunk nevében is megköszönjük az egészségügyben dolgozók, valamint a rendvédelmi, a kereskedelmi és szociális ágazatban dolgozók önfeláldozó munkáját, helytállását, áldozatvállalását mindazért,
amit a mai nehéz helyzetben megtesznek
embertársaikért.
Bízunk a lakosság fegyelmezettségében,
hiszen mindannyiunk közös érdeke a túlélés, s a járvány minél előbbi megfékezése!
Lumei Joli

Digitális oktatás Szigetbecsén

A Szigetbecse-Makád Általános Iskola
pedagógusainak két napja volt arra, hogy
áttérjen a digitális távoktatásra, s március
16-án elkezdődjön az oktatás újabb formája.
A minél zökkenőmentesebb átállás érdekében több intézkedést is hoztak.
Rendkívüli értekezlet keretében megtörtént a pedagógusok tájékoztatása, az Oktatási Hivatal és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ ajánlásainak megismertetésén keresztül. A helyi lehetőségek átgondolása, felvázolása után megkezdték, a
„Kréta”, a Google Classroom, illetve a
Redmenta stb. programok működésének
megismerését. Keresték a lehető legkevesebb problémával járó technikai módszert.
Az osztályfőnökök és a szaktanárok tájékoztatást küldtek a tanulóknak és hozzátartozóiknak a további tanulás menetéről, formájáról, az elvárásokról, és az órarendről.

Azért, hogy a digitális oktatásra még felkészületlen szülőknek könnyebb legyen a
munkája, egységes oktatói programot szorgalmazott az intézmény vezetése. (Így az
iskolában a „Classroom” digitális oktatási
rendszert használják a szaktanárok.) Természetesen ugyanezt a lehetőséget a Kréta
rendszer is biztosítja, így a szülők és gyerekek több forrásból is tájékozódhatnak a feladatokról.
A fenti források keretében a tanárok kiküldik a tananyagot, a házi feladatokat a
diákoknak. Az órai munka anyagát az adott
pedagógusok az arra kialakított gmail postafiókjaikba ellenőrzés céljából el is kérik
(feltöltve és fotózva).
A tanmenet szerinti új ismereteket nyújtó
és gyakorló órák után a megszerzett ismereteket tesztekkel és konkrét feladatok
megoldásával ellenőrzik.
A folyamatos kapcsolattartás helye és
ideje széles területen biztosított a diákok és
tanárok között (Kréta, osztálycsoport, gmail
és digitális tanterem).
Az iskola vezetői és pedagógusai ezúton
is megköszönik a szülők mérhetetlen fáradozását, melyet a gyerekek digitális tanulására fordítanak, a gyerekek együttműködését, megértését, hogy aránylag problémamentesen sikerült ilyen rövid idő alatt átállni a digitális távoktatásra.
Nem tudni, meddig fog így folyni az oktatás, de pedagógusaink mindent megtesznek,
hogy a gyerekek ne legyenek túlterhelve,
ám, a törzsanyagot hiánytalanul elsajátíthassák. A szülők további támogatására eztán is
számítanak. Kérdés, probléma esetén mindenkinek szívesen a rendelkezésére állnak.
ifj. Raffay Béla
intézményvezető

Kedves Szülők és
óvodás gyerekek
Az országban kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel a Szigetbecsei Tóparti
Óvoda továbbra is zárva tart, egyelőre határozatlan ideig.
Köszönjük, hogy az óvodánkba járó gyermekek szülei megértéssel fogadták ezt az
intézkedést és hamar reagáltak a gyermekmegőrzéssel és az étkezés biztosításával
kapcsolatos igények megválaszolásában.
Ezúton is köszönjük a gyors visszajelzéseket, a problémamentes kommunikációt!
Óvodásaink kezét azonban így sem szeretnénk teljesen elengedni, ezért a gyermekek otthoni fejlesztéséhez az óvodapedagógusok folyamatosan ajánlásokat tesznek a
csoportok zárt Facebook oldalain. Szeretnénk a gyermekek személyiségfejlesztésében továbbra is hatékonyan részt venni, viszont a jelenlegi helyzet most csak ennyit
tesz lehetővé.
A szülőknek sok türelmet, kitartást és hatékony, gyermekekkel együtt töltött időt kívánok óvodapedagógus kollégáimmal
együtt. A nagyszülőkre vigyázzanak, kerüljék a személyes találkozásokat!
Az elkövetkezendő időszakban tájékoztatást a Szigetbecsei Tóparti Óvoda zárt Facebook csoportjaiban olvashatnak majd.
Kérem, mindenki értse meg, hogy a jelen
körülmények között a megelőzés a legfontosabb!
Elengedhetetlen, hogy mindenki fokozottan tartsa be a vírusfertőzés megakadályozása érdekében a higiéniás szabályokat (alapos kézmosás, fertőtlenítés stb.), lehetőleg
kerüljék a közösségi eseményeket és maradjon mindenki otthon!
Schneckné Bukovszky Judit
intézményvezető
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Az alkotás öröme
Beszélgetés Keserűné Izsák Jutkával
„A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere.
Aki olyan eredményeket ért el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a legértékesebb kincs birtokába jutott.”
(Michelangelo)
– Tudjuk, minden emberben van művészi hajlam, van akiben előbb-utóbb előjön, van akiben nem. Hogy érzed, mindig
volt benned kreativitás? Ezen oldaladat
próbáltad már más képzőművészetben is
előhozni?
– Én már gyermekkoromban is szerettem
rajzolni, főként festeni. Volt is egy festményem kiállítva a szigetbecsei általános iskolában. Az élet úgy hozta, hogy nem képezhettem magamat tovább ilyen irányú iskolában, tanfolyamokon. így abba is hagytam a
rajzolást, festészetet.
Amikor visszaemlékezünk önfeledt kisgyermek éveinkre, eszünkbe jut, hogy legtöbbünk számára megadatott egy megmagyarázhatatlan varázslat, mely a legnagyobb
boldogsággal és elégedettséggel töltött el
minket. Ez pedig nem volt más, mint az alkotás öröme. Elképzeltünk valamit, és megalkottuk. Kockákból, legókból, gyufás skatulyából házat, palotát, hidat. Dobozokból,
székekből, pokrócokból bunkert, autót, vonatot. Homokból várat, alagutat, embert, sütiket. Rajzoltunk sárba, cserépdarabkákkal
aszfaltra, ha nem volt kéznél papír és írószer.
Lerajzoltunk, megfestettünk mindent, amit
csak képzeletünk elénk dobott. Aztán bekerültünk az iskolába, és elkezdtünk szabályozott keretek közt készülni az életre. Tanultunk, érettségiztünk, vizsgáztunk, diplomát
szereztünk. Dolgoztunk, családot alapítottunk, elértük a céljainkat. De többségben elengedtük az alkotás örömét, mely ősidők óta
a génjeinkbe van kódolva. Sajnos az iskolarendszerünk a kreativitás fejlesztését a mai
napig nem súlypontozza megfelelően. Keveseknek adatik meg, hogy olyan képzésben
vegyen részt, olyan munkát végezzen, ahol
az autonóm kreativitásnak teret engedhet.
Ez a gondolatmenet ment bennem végbe,
amikor megláttam a neten egyik rég látott ismerősöm remek ceruzarajzait. Tisztában
vagyok vele, hogy manapság nagyon elterjedtek a képről rajzolás különböző technikái
főként a fiatalok körében. De vajon mi sarkalt alkotásra, művészi rajz készítésére egy
középkorú hölgyet? Otthonában kerestem
fel Keserűné Izsák Jutkát, aki jelenleg
Ráckevén lakik családjával, de élete nagy
részét Szigetbecsén töltötte.

– Mikor kezdtél el újra foglalkozni a
művészettel?
– Egy évvel ezelőtt súlyos betegségen
estem át, műtöttek, s annak érdekében, hogy
egészségi állapotom ne romoljon, fizikai
munkát nem végezhetek, sokat kell pihennem. Ez a rám kényszerített szabadidő hozta
elő bennem az újbóli alkotáskedvet. Elkezdtem portrékat rajzolni, előbb csak részleteket, szemet, szájat stb,, majd fokozatosan a
többit, s a mai napig is tanulom az árnyékolás technikáját. Nem járok tanfolyamra,
magamtól tanulok, ha valamit nem tudok,
utánaolvasok az interneten, könyvekben.
– Mit hozott ki belőled az alkotás, a rajzolás?
– Elsősorban örömet, sikerélményt, nyugalmat. Erősödött az önfegyelmem, a koncentrációs képességem is.
– Mondhatjuk, hogy ez lett a hobbid?
Mennyi időt töltesz a rajzolással? Mit szeretsz jobban rajzolni?
– Délutánonként alkotok, s általában egy
képet két napig rajzolok. Szeretem a portrékat, állatokat, de a tájképeket is. Többnyire
csak a családnak, közeli ismerősöknek rajzolok, de szokott lenni felkérésem is egy-egy
grafika készítésére másoktól is.
Interjúm során megállapíthattam, a rajzolással, mint az alkotás egyik műfajával, nem
csak a saját maga kreatív oldalát hozta elő
Jutka, annak segítségével többet ki tudott
hozni a benne rejlő képességekből, s ez által
az önbizalma is erősödött.
Gratulálok Jutkának az alkotásaihoz.

Örömmel tölt el bennünket az a tudat,
hogy községünkben több amatőr művész is
él. Vannak közülük, akik már kiállítást is
rendeztek műveikből, vannak, akik még
csak lakáson, családon belül bontogatják
szárnyaikat. Mindegyikőjüket csak biztatni
tudjuk, hogy bátran alkossanak, kreativitásukat, tehetségüket – lehetőségük szerint –
ismertessék meg szélesebb körben, velünk,
művészetpártoló lakosokkal is.
Lumei Joli

2020. március-április

SZIGETBECSEI KRÓNIKA

15

Szúnyoginvázió. Lakossági szúnyoglárva program
Közös probléma a térségnek a nyárik szúnyoginvázió, amely a kémiai légi irtás betiltásával még nagyobb méreteket ölthet. Jelenleg
csak a földi kémiai írtást engedélyezik, de előfordulhat, hogy egy-két éven belül azt is betiltják. Ezért is dolgozott ki egy lakossági szúnyoglárva programot a Magyar Szúnyogírtók
Országos Szövetsége. Az Ő tájékoztatójukat a
programról, valamint elérhetőségüket ismertetjük a következőkben:

rokkal, így a szúnyoggal sem. Ráadásul a
koronavírus hangsúlyosan a légutakban sza-

porodik és onnan ürül. A válasz tehát egy egyszerű NEM!!!”

Megkezdték a Duna mentén, a hazánkban
még új, környezetbarát, a megelőzésen alapuló szúnyoggyérítési módszert a biológiai szúnyoggyérítést bevezetni. Ennek sikeréhez a
lakosság segítségére is szükség van, mivel a
szúnyogok a magánterületeken is tenyésznek.
A képen szereplő praktikák, tanácsok elfogadását kérik, hogy meg lehessen akadályozni a
kikelést, hogy mindenkinek a saját otthona
körül is kevesebb legyen a csípőszúnyog!
Igaz, hazánkban még nincs komoly probléma,
de egyre több invazív szúnyogfaj jelenik meg
itthon is. Előbb-utóbb ebből gond lesz! A fő
célja a programnak, hogy megmutassa a szúnyogok elleni védekezés házi lehetőségeit.
A koronavírust képesek-e terjeszteni a csípőszúnyogok? Joggal merült fel a jelen helyzetben ez a kérdés, melyre Dr. Kemenesi
Gábornak, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont víruskutatójának,
– aki a szúnyoglárva program egyik kutató
biológusa is – válasza: „Biológiai képtelenség.
A HIV vírust sem terjesztik hasonló okokból,
egyszerűen nem kompatibilis a vírus a rova-

SAKK HÍRADÓ

2020. február 29-én került sor a XIII.
Farsang Kupa sakkverseny megrendezésére
a helyi művelődési házban.
A verseny nyílt volt és a szabadsakk szabályai szerint a rapid formáció alkalmazásával történt.
Részt vettek a szigetbecsei és szigetszentmártoni csapatok tagjai és a környékbeli sakkozni szerető fiatalok és felnőttek. Sajnos,
ahogy az utóbbi években, így ezen a versenyen sem vettek részt iskoláskorú fiataljaink,

de a hölgyek sem képviseltették magukat.
A versenyen az önkormányzat és
az SE képviseletében megjelentek
Sósné Michélisz Edina polgármester, Schmidt Mihály SE elnök, Riedl
Béla és Sorodi László elnökségi tagok. A versenybírói feladatokat
Csuka Gyula szakosztályvezető látta el, a jegyzőkönyvet Losonczi Lajos tanár úr vezette.
A rendezvényt a polgármester asszony
nyitotta meg, és adta át a díjakat.
Megnyitójában üdvözölte a megjelenteket és
értékelte a XIII. Farsang Kupa szerepét községünk sakk és sport életében. Méltatta sakkozóink megyei és országos szinten elért
eredményeit.
A kupát id. Áj László mesterjelölt sakkozónk nyerte el Katona Tamás és Bubori
Bence csapattagjaink előtt. Az 1-3. helyezettek oklevelet, érmet és 1-1 üveg finom bort,

az 1-6. helyezettek pedig a sakktudás növelését elősegítő Magyar Sakkvilág Magazint,
mint tárgyjutalmat vehettek át.
A rendezvény befejezéseként megköszöntük a polgármester asszony elismerő és biztató szavait, valamint Losonczi Lajos tanár úr
segítségét.
Dr. Csuka Gyula
szakosztályvezető
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Mit tegyünk koronavírus tünetek esetén?
A betegség leggyakoribb tünetei:
A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes
betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul
ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát?
A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is.
Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek tovább adhatja a fertőzést.
Fontos, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Ezért fontos mindenkinek betartani az ajánlásokat, a szabályokat.

Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem
telefonon hívja fel háziorvosát!
A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.

Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és
a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljából. Ennek eredményéről a
háziorvos értesíti Önt.
b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és/vagy rizikó
csoportba (idős, krónikus beteg) tartozik, akkor a mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése, az
ellátása és a mintavételezés megtörténik.
A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e
vagy nem. Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussalfertőzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A kezelés attól függ,
hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos.
Kedves Szigetbecsei Lakosok!
Kérjük azon idős, vagy betegségben szenvedő embereket, akik az
élelmiszer- és gyógyszerbeszerzésüket nem tudják megoldani
családi vagy egyéb segítséggel, úgy

telefonon a 24-513-510 számon,
emailben: szigetbecse@upcmail.hu címen
képviselőknél, vagy egyéb értesítés formájában jelezzék azt a
Szigetbecsei Önkormányzat Hivatalában.
Mivel a koronavírus az idősek számára jelenti a legnagyobb veszélyt,
felhívjuk a fiatalabb korosztály figyelmét, hogy fokozottabban vigyázzanak a nagyszülőkre, idősebb szomszédokra, rokonaikra.
A vírus terjedésének megakadályozására, valamint önmaga és
embertársai egészségének védelme érdekében tartsa be az óvintézkedéseket!
Szigetbecse Község Önkormányzata

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a
www.szigetbecse.hu weboldalon olvashat
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