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Szoboravató ünnepség

19. Falunap

Fotó: Lumei Sándorné

Szent Mihály napi sokadalom
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Az ünnepség Sósné Michélisz Edina polgármester és
Lerner Mária, a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének köszöntő beszédével kezdődött. Ezt
követően a Szigetbecsei Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsorát tekinthettük meg. Aranyosi Ervin „A fénykép
örök" c. versét és híres fotóművészek fényképezésről szóló
idézeteit hallhattuk. Ünnepi köszöntő beszédet mondott
Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas fotográfus, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és a
Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletében
Lakatos Mihály.
Szigetbecse őrzi André Kertész emlékét az emlékmúzeummal, emléktáblákkal, e szoborral és fotópályázat hirdetésével is. A szoboravatón került sor a Szigetbecse Község
Önkormányzata által meghirdetett „Szigetbecse a mi kis
falunk” c. fotópályázat díjkiosztójára és az ehhez kapcsolódó fotókiállítás megnyitójára is. Az „Életképek falunkban” c. kategóriát Varga Kitti, a „Tájkép falunkról” c.
kategóriát Papp Zoltán nyerte. Gratulálunk! A díjkiosztó
után André Kertész fotóművész szobrának és emléktáblájának megkoszorúzására került sor. A szoboravató ünnep-
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ség színvonalát a Monarchia zenekar tagjainak előadása emelte. Az ünnepi műsort Csoba Attiláné vezette. A szobor Zsin
Judit képzőművész alkotása, akit Lerner Mária köszöntött egy
csokor virággal községünk nevében. Zsin Juditról hosszabb
cikket a krónika előző számában olvashattak. A szobor felállításához hozzájárultak: a szigetbecsei Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Felső-Homokhátság LEADER Helyi
Akciócsoport „Élhető terek és innovatív kezdeményezések a
helyi közösségek számára” című pályázatának elnyerésével és
saját forrásaival, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a
Capa Központ és Szigetbecse Község Önkormányzata. A
pályázathoz kapcsolódva megjelent egy kiadvány: „André
Kertész emlékek Szigetbecsén” címmel. Szigetbecse Község
Önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Lendvai Ép Kft., a Primus Hortus Bt. és Bilisics Attila is hozzájárultak a szobor körüli rendezett környezet kialakításához.
A szép ünnepséget kellemes hangulatú állófogadás zárta.
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Szigetbecse Község Önkormányzata 2022. augusztus 27- én rendezte meg a 19. falunapot, mely Szigetbecse kiemelt
ünnepe és közösségépítő eseménye. A találkozó megszervezésének fő célja mindig a közös élményszerzés, a szórakozva művelődés, egy olyan találkozó, ahol a településen és a környékén élők közösen ünnepelhetnek. A rendezvényt több
száz ember látogatta meg idén is.
Délelőtt közösségi színterünkben került sor a Falunapi
Sakktornára, a Kiss László Emlékversenyre, melyet Áj László nyert
meg. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Sósné Michélisz
Edina polgármester és a Szigetbecse SE vezetősége. A jegyzőkönyvet
Losonczi Lajos tanár úr vezette.

Ezen az ünnepi napon várta látogatóit az André Kertész
Emlékmúzeum és a Faluház is. A Balassi téren délben megindult a
főzőverseny. Külön cikkben számolunk be a Tó-kilátó ünnepélyes
átadásáról,
a
szigetbecsei
Új
Élet
Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet emlékére rendezett kiállítás megnyitásáról és
Kiss Jenő volt TSZ elnök emléktáblájának felavatásáról.

Minden adott volt a kellemes időtöltéshez. A szép nyári idő, a
környékbeli amatőr csoportok színvonalas fellépése, a sztárvendégek várva várt műsorai egyre fokozták a jó hangulatot.
Fellépőink voltak: a Csiribiri Mazsorett Csoport, a
Tschip Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar, a
Bluesmania Band, a Gymstick csoport és a Világi Vokálok.
Sztárvendégeink voltak: Peter Šrámek, a Színpadikusok, Baby
Gabi, Mc Hawer & Tekknő.
A gyerekeket külön programok várták: kézműveskedés, csillámtetkó, testmatrica, a mentők és a tűzoltók járművei, tűzoltóbemutató és vidámpark. A rendezvény lebonyolítását támogatók
és a tombolát vásárlók között sok értékes ajándékot sorsoltunk
ki. Hagyományos tűzijáték majd utcabál zárta a jó hangulatú
programot.
Falunapunkon minden odalátogató jól érezte magát. Köszönet
ezért a szervezőknek, a fellépőknek, valamint a lakosságnak, a
vállalkozóknak az anyagi támogatásért, az önkéntes munkáért, az
önkormányzatnak és a közalapítványnak az anyagi és pénzügyi
eszközök biztosításáért. A támogatók névsorát külön cikkben
soroljuk fel.
Jövőre újra találkozunk augusztus utolsó szombatján, hogy
ismét egy szép nappal búcsúztassuk a nyarat!
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Az Új Élet Mgtsz történetéről szóló
kiállítást a volt szövetkezet elnökeinek, vezető tisztségviselőinek és dolgozóinak tiszteletére állítottuk össze. Az
Új Élet Mgtsz 1960-tól 2000-ig működött. A termelőszövetkezet igen sok családnak adott munkát, megélhetést ezen
időszak alatt. A volt termelőszövetkezeti
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dolgozók mai napig szívesen emlékeznek vissza a szövetkezeti életre, a jó hangulatra, a brigádmozgalmakra, a kirándulásokra, az összefogásokra. A termelőszövetkezet történetét a volt dolgozók
visszaemlékezései, a zárszámadási jegyzőkönyvekből és Lakatos Ernő:
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek

Pest megyében 1985”. című könyvéből
állítottuk össze. Kiss Jenő volt termelőszövetkezeti elnök életrajzát és munkásságának történetét a Kiss család közreműködésével készítettük el. A termelőszövetkezet működtette több mint 30
évig a község sportegyesületét, ezért a
kiállítás keretén belül rövid tájékoztatást
adunk a futballcsapatokról is.
A most felújított épületben eredetileg
darálót üzemeltetett a volt elnök, mely
daráló működése Kiss Jenő elhunyta
után megszűnt. Az épületet a Kiss család
megörökölte. A felújításra váró épületet
– ami közterületre lett építve - a család
az önkormányzatnak és alapítványának,
ezzel együtt a falu közösségének ajándékozta. Az épület felújítását a Szigetbecse
Községért Közalapítvány a Magyar
Faluprogramhoz beadott sikeres
pályázati támogatás igénybevételével
tudta megoldani. A felújításhoz jelentős
anyagi támogatással hozzájárult Kovács
Krisztián
vállalkozó,
valamint
Szigetbecse Önkormányzata.
Az Mgtsz történetéről szóló kiállítás
költségeit a Szigetbecse Községért
Közalapítvány vállalta, melyhez
anyagi támogatást adott a Kiss család. A kiállítás nagy közösségi összefogással tudott megvalósulni. Hálás
köszönet a gyűjtési munkában résztvevőknek, valamint a kiállítási anyagokat kölcsönzőknek: Kiss Ildikó, Kiss
Zoltán, Kiss Attila, Takácsné Wadle
Judit, Szabó Zoltánné, AGRO Kft,
Szigetbecse Közös Önkormányzati
Hivatal, Sósné Michélisz Edina,
Schmidtné Herceg Zita, Hargitai
Jánosné, Takács Sándor, Gőgös
Béláné, Kövi Miklósné, Domsitz
Lujza, Nagy Ferencné, Lerner
Ödönné, Németh Gáborné.

A kiállítás szervezője:
Lumei Sándorné képviselő,
a közalapítvány elnöke
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Szeptember 19-én falugyűlés és közmeghallgatás keretében Szigetbecse Község Önkormányzata beszámolt az elmúlt egy év
munkájáról, gazdálkodásáról, terveiről. A falugyűlésen elhangzott a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról a tájékoztató,
valamint a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója is. A megjelentek tájékoztatást hallhattak a Járási
Hivatal, a Pilisi Parkerdőgazdaság, a DAKÖV és a DTKH képviselőitől az aktuális eseményekről, feladatokról. Az aktív falugyűlésen a lakosság részéről legtöbben az erdőgazdálkodásról, fa tüzelőanyag beszerzésről, szemétszállítási gondokról, zebra
létesítésének lehetőségéről érdeklődtek, valamint a gyorshajtás ellenőrzése érdekében tettek fel kérdéseket.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. tv törvény 54.§ előírásának megfelelően a képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, melyen a helyi lakosság, a helyben érdekelt szervezetek képviselői, a helyi közügyeket érintő javaslatokat és kérdéseket tehetnek fel. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.
Ennek a törvényi előírásnak megfelelve, Szigetbecse Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 19-én számot adott:
- az elmúlt év gazdálkodásáról,
- a közös önkormányzati hivatal működéséről,
- a társadalmi élet eseményeiről,
- a civil szervezetek tevékenységéről,
- a település kulturális, illetve sporteseményeiről.
A 2021. évi közmeghallgatást a járványügyi korlátozások eltörlése
után, tavaly szeptemberben tartottuk meg. A törvény által előírt kötelező feladatokhoz az államkincstár, egy meghatározott ütemezés szerint biztosítja a kiadások fedezetét, melyek csak és kizárólag az előírt feladatokra fordíthatók. Ezen kötelező feladatok sora:
- A közös hivatal működtetése.
- Óvodai nevelés.
- Gyermekétkeztetés biztosítása (óvoda-iskola).
- Települési infrastruktúra fenntartása
(közvilágítás, utak, járdák).
- Települési szociális feladatok ellátása.
- Zöldterületek, parkok közterületek karbantartása.
- Temető fenntartása.
- Könyvtári, közművelődési feladatok ellátása.
Ezen kötelező feladatokon felül vállalt, vagy kényszerű feladatok
finanszírozását az önkormányzat a helyi adókból, és egyéb bevételekből tudja biztosítani. A település a rá háruló kötelező feladatok
ellátásán érdekében együttműködik a térség állami, egészségügyi és
szociális szervezetekkel. a Ráckevei Járási Hivatallal, a Ráckevei
Rendőrkapitánysággal, a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltósággal, a
katasztrófavédelemmel, a Ráckeve és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Központtal, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Kft-vel,
a
DAKÖV
Zrt-vel,
illetve
a
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézettel. Ők azok, akik biztosítják a közrendet, a tűzesetek és egyéb természeti katasztrófák elleni
védelmet, az alapszintű egészségügyi ellátást, vagy a rászorult felnőttek és gyerekek segítését, életkörülményeik javítását. A közszolgáltatókkal kötött szerződések biztosítják a közvilágítást, a hulladékszállítást, illetve a víz és szennyvíz-szolgáltatást. A Járási Hivatal az
államigazgatás területén, különféle szakhatósági ügyek intézését
teszi lehetővé, illetve helyben, ügysegéd útján biztosítja a település
állampolgárai számára az ügyek intézésének kezdeményezését (minden hónap első szerdáján 9.00-10.00 óra között az Önkormányzat
épületében). Köszönjük nekik a segítőkész együttműködést!

Vezetékes telefonhálózat, a víz- és szennyvízcsatorna-hálózat, a vezetékes földgáz-hálózat kiépített, a lakossági hulladékszállítás megoldott,
évente kétszer az elektronikus hulladékgyűjtést is szervezünk. A posta,
a védőnői szolgálat és az orvosi rendelő jól működik. Községünkben
nagyon fontos szerepet tölt be az általános iskola és az óvoda. Jó hírű
magas szakmai színvonalon működő gyermekbarát intézmények.
Ezen intézmények az oktatás, nevelés mellett, közművelődési feladatokat is ellátnak a falu életében. Itt szeretném köszönetemet kifejezni,
hiszen az elmúlt években óvodásaink, iskolásaink és pedagógusaink is lelkes résztvevői a falusi ünnepségeknek és rendezvényeinknek. Áprilisban
Szigetbecse Község Önkormányzata és a Szigetbecsei Általános Iskola a
környezeti nevelés segítése, és támogatása érdekében környezetvédelmi
pályázatot, a tanév végén ”autómentes” napot hirdetett meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már az iskolai évek alatt tanulják meg, hogy mit tudnak tenni környezetük védelme érdekében.
***
Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a szabályszerű gazdálkodás biztosítása, ennek alapja a költségvetés összeállítása, ez a feladat rendkívül összetett és szerteágazó. Az államháztartásról szóló törvény határozza
meg a költségvetés összeállításának szabályait, a költségvetési törvény
pedig az állami hozzájárulás mértékét a finanszírozás rendjét szabályozza.
Az állam feladatfinanszírozási alaprendszere azt a célt szolgálja, hogy egy
község vezetése a kötelező alapfeladatok ellátására, a szükséges forrásokhoz
hozzájusson, azokat a megjelölt célra fordítsa, és ezzel biztosítsa a település
zavartalan működését. Sajnos, a kötelező feladatokra biztosított állami forrás
csak szűken, vagy adott esetben alacsony színvonalon biztosítaná a feladatok
végrehajtását. Ezért a testület kénytelen a saját bevételeiből kiegészíteni az
adott feladatra rendelkezésre álló pénzeszközöket. Ilyen elemek az óvodai
nevelés, vagy a közös önkormányzati hivatal működtetése, ahol a költségekhez a 2022 évben több mint 12 millió forinttal kell az Önkormányzatnak hozzájárulni, saját bevételéből biztosítani. Az óvoda költségvetéséhez: 1 505 082,Ft -ot, (ez a megemelkedett rezsiköltség miatt változni fog) és a Közös Önkormányzathoz 11 714 699,-Ft-ot ad az Önkormányzat 2022-ben.
***
Tájékoztató a 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Kevesebb lett a saját forrásunk, az alábbi bevétel kieséssel kellett
számolnunk a 2021-2022 évben:
- a gépjárműadó bevétel kiesése
- az idegenforgalmi adó év eleji felfüggesztése
- csökkenő helyi iparűzési adó befizetések 1%
A 25 ezer fő alatti települések esetében a kieső összeggel azonos
nagyságú támogatást biztosított a kormány, a folyósított támogatást
két egyenlő részletben kapják meg az Önkormányzatok, az első részlet 5 169 758.- forint 2022. júniusában megérkezett, a második részlet 2022 októberében várható.
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A 2022 év elején elfogadott költségvetésünket júliusban módosítottuk, az alábbi összegekre:
Bevétel-kiadás (azaz költségvetés főösszege) 568 231 862,-Ft
- Ebből a település működésére adott általános állami támogatás: 87.165.570,-Ft
- Az óvoda működtetésére adott állami támogatás: 67.876.880,-Ft
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása: 7 620 000,-Ft
- Intézményi gyermekétkeztetésre adott állami támogatás: 34 089 176,-Ft
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:
3 164 590,-Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 9.085.411,-Ft (benne van elmaradt adóbevétel komp.
5.169.758+3.915.653.-Ft (kiegészítő támogatás)
Az összes állami támogatás: 209 001 627,-Ft
Helyi bevételek, átvett pénzeszközök:
- Előző év költségvetési maradványának (az elnyert pályázati összegek is benne vannak) igénybevétele: 205 699 451,-Ft. Ennek
nagyobb része kötött felhasználású, kötelezettségekkel terhelt:
• bölcsőde projekt: 108 006 853,-Ft (önrésszel)
• MFP kommunális eszközök (traktor) : 14 991 571,-Ft
• MFP közösségszervezés: 3 679 517,-Ft
• MFP szolgálati lakás: 35 608 637,-Ft (önrésszel)
• Környezetvédelmi alap: 3 693 749,-Ft
- Tervezett adóbevételek: 43 950 000,-Ft (vagyoni típusú: 16.600.000
+ értékesítési és forgalmi adók 25.000.000 + egyéb áruhasználati
adók 2.350.000,-Ft)
- Ingatlan eladásból tervezett bevétel (önkorm. telkek): 55 000 000,-Ft
- Szolgáltatásokból származó bevételek: 14 968 335,-Ft (bérleti díjak:
helyiség, föld, üdülő, adótorony, André Kertész fotók kölcsönadása
kiállítási célra több éves bérleti szerződéssel)
- Továbbszámlázott szolgáltatás (új utcában előközművesítés, orvosi
közmű)18 633 465,-Ft.
- Ellátási díjak fizetése (étkezési térítési díj): 14 482 935,-Ft.
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: 6 496 050,-Ft. (csereerdősítés)
Tervezett kiadások:
- Személyi jellegű: 49 403 494,-Ft, (önkorm. dogozók bére)
- Dologi kiadások: 121 511 277,-Ft (közüzemi, vásárolt élelmezés,
szolgáltatások)
- Pénzeszköz átadásokra: 6 141 793,-Ft (családsegítő, járóbeteg ellátás, Bursa Hungarica, Önkormányzati, orvosi ügyelet,
tűzoltóság támogatása),
- Civil szervezetek támogatására 2 100 000,-Ft,
- Szociális támogatásokra (szociális segély, beiskolázási támogatás,
oltóanyag támogatás, születési, temetési segély) 7 620 000,-Ft
- Beruházásokra (telek kialakítások és közművesítés költségei, amit
továbbszámláztunk, valamint tárgyi eszközök beszerzése/utcabútorok,
térkövezés, közterületek): 211 950 270,-Ft
- Ingatlanok felújítására: 19 540 000,-Ft, (kerítés-udvar André
Kertész, ravatalozó felújítás, járdafelújítás MFP)
- Közös Hivatal részére átengedett intézményfinanszírozás:
51 826 320,
- Közös Hivatal működési célú pénzeszköz átadás (önkormányzat
saját hozzájárulása): 11 714 699,-Ft
- Tóparti Óvoda részére átengedett intézményfinanszírozás:67 876 880,-Ft
- Tóparti Óvoda működési célú pénzeszköz átadás (saját
hozzájárulás): 1 505 082,-Ft
- Tartalék: 17 042 047,-Ft
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A költségvetési cél azonban így is megvalósítható, köszönhetően a felelős gazdálkodásának, a szakértelemnek és hozzáértéssel végzett munkának. A költségvetésben a törvény előírása szerint hiány nem tervezhető.
A megemelkedett energiaárak miatt az Önkormányzati tulajdonba lévő
épületekkel, és intézményekkel kapcsolatban szükséges döntéseket
meghoztuk, és szeretnénk ezeket a döntéseket következetesen betartani, és betartatni. A jövőben szeretnénk csökkenteni az energiafogyasztásunkat és ezzel jelentős összegeket megtakarítani (reméljük
a meghozott intézkedések elegendőnek bizonyulnak)!
Az Önkormányzat tudatosan törekszik az alapfeladataihoz és az
önként vállalt feladataihoz szükséges források állandó biztosítására. Ilyen önként vállalt feladatok az elmúlt évből, melyekhez saját
forrás biztosítása is szükséges volt, vagy teljes mértékben önerős beruházás volt az elmúlt egy évben például:
- a település külső megjelenésére, tisztántartására a közterületek, zöldfelületek gondozására, épületeinek karbantartásra fordított összeg
- a Páva utca mart aszfalttal történő felújítása
- Balassi tér Rendezvénytér-játszótér járda felújítása
- adományt gyűjtés-adomány vásárlása, szétosztására fordított
összeg a rászorultaknak határon innen és túl
- a hölgyek részére a Mammográfiás szűrővizsgálatra biztosítottunk buszt
- 450 db karácsonyi csomagok készítettünk
- szociális tűzifa pályázaton nyert tüzelőanyagot a kérelmezők
részére kiszállítottuk, illetve ezen kívül még saját forrásból is
vásároltunk tüzelőt a rászorulóknak
- új települési támogatások kerültek bevezetésre /tanév kezdési
támogatás/ újszülöttek oltóanyag támogatása
- Többször tárgyaltuk, és lassan a végéhez közeledik a településrendezési terv, és a helyi építési szabályzat módosítása.
- Szabadrendelkezésű erdővé nyilvánítottuk a focipálya és a régi „fenyves” erdő közötti terület, illetve a régi „illegális hulladéklerakó„területét. Ebből bevételünk keletkezett, és célunk az volt, hogy a terület a
későbbiekben is erdő maradjon. A terület tulajdonosa az Önkormányzat maradt, a művelés ága megváltozott erdőre, az ügyletet a Pilisi
Parkerdő Zrt.-vel bonyolítjuk le.
- 2022 évben saját forrásból került sor a Szigetbecsei Önkormányzat
tulajdonában lévő ravatalozó épület színezésére, és a fa felületek
mázolására és a temető kerítéseinek újra festésére.
- Támogattuk a Ráckevei Református Egyházközség Szigetbecsei
Imaházának felújítását.
- Támogattuk a Majosházai Hospice Ház működését.
- Megújult Szigetbecse weboldala
- Kisebb beszerzésekkel igyekeztünk komfortosabbá tenni környezetünket pl: utcabútor vásárlás Balassi térre, új asztalterítők vásárlása a
Művelődési Házba, strand felújítása stb.
- A falu lakosságmegtartó szerepének erősítésére az építési telkek
kialakításra és a telkek közművesítésére fordított összeg megtérült. A 2022 évre 14 db építési telek került kialakításra, melyből
11 db Önkormányzati tulajdonú építési telek, 3 db csere telek
volt. A telkek értékesítése befejeződött, a közművek kiépítése
folyamatban van. Magánszemélyek 6 építési telket alakítottak
ki a beruházással érintett területen, és a kiépített közműhálózati hozzájárulások megfizetése után a közművek kiépítése ezeken
a telkeken is folyamatban van.
- Saját forrásból valósítottuk meg az André Kertész Múzeum udvarának újra tervezését, környezetének rendezését, parkosítását, és
az átadó ünnepségre egy fotópályázat kiírását. A szobor megvalósításához is jelentős összeggel hozzájárult önkormányzatunk
- Szintén saját forrásból megkezdtük a kerékpárút megvalósításához szükséges földterületek-terület részek megvásárlását.
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Befejeződött az Önkormányzat udvarában tároló építése a
Hulladékgazdálkodási Társulás keretein belül vásárolt ágdaráló és a MFP
elnyert traktor és adaptereinek elhelyezése céljából.
- Balassi téri tó vízutánpótlásáról is saját erőből gondoskodunk.
- Szigetbecsei Holt-ág megmentése érdekében is vállaltuk a tápcsatorna kotrás költségének egy részét, annak érdekében, hogy megelőzzünk egy környezeti katasztrófát, illetve a tömeges halpusztulást.
- Önkormányzat „belső udvarának” talajrendezése, csapadékvíz
elvezetése, illetve a Kultúr-köz felől mozgássérült bejáró megépítése folyamatban van.
- Régi hagyományt is újra élesztettünk: ilyen például a Mihály-napi
búcsú, mely rendezvény ingyenes programjai szintén a képviselő- testület által megszavazott finanszírozásból valósulhatnak meg.
- Végül, de nem utolsó sorban a Duna-parti útfelújítási munkálatokat (196 m2)
elvégeztettük, bruttó 3.684.016, - Ft összegben. Szeretném a Duna-parti út
lakosait tájékoztatni, hogy a Duna-parti útfelépítmény tulajdonosa és kezelője a KDVVIZIG.. Az út fenntartására, javítására, állami támogatást nem
kapunk, pályázaton nem indulhatunk, mivel nem vagyunk az út tulajdonosai,
kezelői. Ettől függetlenül Szigetbecse Község Képviselő-testülete május 25ei ülésén úgy döntött, hogy megrendeli a Duna-parti út kátyúzási munkáinak
elvégzését saját bevételeinek, költségvetésének terhére (itt szeretném megjegyezni, hogy eddig csak az Önkormányzat javíttatta az útfelépítményt). A
behajtási engedélyekkel kapcsolatban: a súlykorlátozással védett útszakaszokon nem áll módunkban olyan szállítást engedélyezni, amely kisebb járművekkel vagy nem korlátozott útvonalon is megoldható.
- Ezen kívül a Napospart sor 96.sz és Balassi tér 7.sz alatti csőtörés miatti útburkolatbontás munkáit is az Önkormányzat állíttatta helyre.
Az múlt évben az állami támogatások és a hozzájuk rendelt saját források
(vagy csak saját források) ezeket a beruházásokat és fejlesztéseket tették lehetővé, ami a felsorolásból is látható, nem kevés …
***
PÁLYÁZATOK
2019-2022.ig terjedő időszakban Szigetbecse Község, a
Katolikus Egyház és a Szigetbecse Községért Közalapítvány a
MFP pályázati lehetőségeinek köszönhetően 16 pályázati kiírásban, közel 171 Millió forintot nyert el.
Az elmúlt 1 évben befejeződött vagy folyamatban lévő
MFP projektek:
MFP
Támogatások

1.

2022.

Járda Petőfi Sándor u. egy szakaszán

9990600

2.

2021.

Kommunális eszköz vásárlás

14999571

3.

2021.

Szolgálati lakás felújítás

29741800

4.

2021.

5.

2020.

Orvosi eszköz beszerzés

2867002

6.

2020.

Közösségi tér ki-/átalakítás
és foglalkoztatás

29997400

7.

2020.

Faluházak felújítása - 2020

6841610

8.

2019.

Temető fejlesztése

1943500

9.

2019.

Járda építés anyagtámogatás

4932300

10.

2019.

Önkormányzati utak felújítása

27853600

2019.

Óvoda udvar játszóeszközök

4999997

Összesen

137846897

11.

Közösségszervezéshez kapcs.
eszközbesz.+ bértámogatás

3679517

MFP
Egyház

12.

MFP-FFT/2020
Kiírás címe: Egyházi közösség
tulajdonában lévő temetők közvilágítása

4 000 000

infrastrukturális fejlesztése
Közösségi tér ki-/átalakítás
és foglalkoztatás

2 969 460

14.

Plébánia felújítása

14 695 160

15.

2019-ben az egyházi temetők fejlesztésére
kiírt pályázaton nyertes

4 986 020

13.

26 650 640

16.

MFP szervezetek
Civil

SzigetbecseKözségért
Közalapítvány
Tó-Kilátó
Total:

6 000 000
170 497 537

További nyertes pályázataink:
- „TOP_Plusz-1.2.1-21 - Élhető települések” című pályázati kiírásra
benyújtott TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00002 azonosító
számú Kerékpár út építése Szigetbecse településen 213 847 968 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.
- Szigetbecse Község Önkormányzata az Irányító Hatóság döntése értelmében 103 006 853 Ft támogatásban részesült a VEKOP-6.1.1-21-202100029 pályázati azonosító számú projekt kapcsán mini bölcsőde építésére.
- a Magyar Falu Program hosszú távú településfejlesztési programjának hatékony megvalósítása érdekében az 1957/2021.(XII. 23.)
Kormány határozattal kijelölt ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adta az állami tulajdonban lévő ingatlanokat és az ahhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyakat ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adja. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselője
településünkön a 2321 Szigetbecse, Zöldfa u. 7. számú ingatlant
adta birtokba az önkormányzatnak.
- Országos Fásítási Program keretében 31 db fát ültetünk el több
helyszínen
- a Szigetbecsei Római katolikus Plébánia nyertes pályázatainak
köszönhetően jelenleg előkészítés alatt van: a templom homlokzatának felújítása, villámvédelem kiépítése, és a nyílászárók cseréje.
Várjuk a döntést az alábbi pályázatokkal kapcsolatban:
- „TOP_Plusz-1.2.1-21 – Helyi és térségi turizmus fejlesztési pályázat
című pályázaton a Szabadidőpark fejlesztésével indultunk
- a TOP_PLUSZ-3.3.2-21azonosító számú pályázaton a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése kapcsán nyújtottuk be
Elért eredményeink, sikereink is azt mutatják, hogy érdemes minden
lehetőségeket megragadni, és ez által pályázati pénzhez, fejlesztési
forrásokhoz jutni. A jövőben szeretnénk ismét jövőbeni terveinkhez
illeszkedő pályázaton is elindulni, ami hozzásegíti a települést a
legfontosabb fejlesztési céljainak eléréséhez ilyen például az Általános Iskola ebédlőjének bővítése, utak, járdák felújítására elnyerhető támogatások.
Vannak még olyan fejlesztési elképzeléseink, melyeket pályázati forrásból, vagy saját keretből szeretnénk majd megvalósítani a közeljövőben: buszmegállók újjá építését, ezeken túlmenően tovább szeretnénk folytatni az építési telekalakításhoz kapcsolódó munkákat.
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K ult uráli s prog ram ok sz ervez és ére benyúj tott
pályázataink, illetve különböző ingyenes programokra benyújtott jelentkezéseink:
- 2021.október 3. Szent Mihály napi sokadalom szervezése (mely egy 2021-es NKA pályázati nyeremény és a
“Köszönjük, Magyarország!” progr am segítségével
valósult meg)
- 2022. május 29. Gyereknap: gyerekeknek szóló interaktív bábműsor: Molnár Ildikó „Népek meséiből minden k inek ”
c.
bá bel őa dását
a
„K ös zönj ük,
Magyaro rszág! ” program seg ítségé vel teki nthették
meg látogatóink.
- Június 23-án a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében 35 fővel gyulai buszkiránduláson vehettek részt
az érdeklődök a „Közösségépítő kultúránk” program
keretein belül.
- Június 25-én a Faluházban, a Mesék Éjszakája rendezvényen a Batyuszínház bábműsorát láthattuk a
„Köszönjük, Magyarország!” program támogatásával.
- Július 9-én nyitottuk meg a Faluházban a„Mutasd
meg!” című kiállítást, mely megnyitón közreműködött
a „ Hímzet t I gr ic ek” bábcs op or t a „K ös zönj ük,
Magyarország!” segítségével.
- Augusztus 3-án a Déryné Program támogatásával
valósult meg egy zenés színházi előadás: Két összeillő
ember címmel / Domján Edit és Szécsi Pál kapcsolatáról. (A következő előadás Molnár Ferenc: Játék a kastélyban című darabja lesz 2022. 11. 20-án.)
- Szeptember 13-án a Bogárháton csapatának szüreti
el őadás a ál talán os is koláso knak a “K ös zönj ük,
Magyarország!” programnak köszönhetően.
- A könyvtári szolgáltató rendszeren belül a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár szervezésében 4 ingyenes
program valósult meg Szigetbecsén: 2021. októberében Ribizli bohóc műsora az óvodában ill. a nyugdíjas
kl ubban és Teleg di Ágne s író-olvas ó talá lkozója,
melyen a Szigetbecsei Általános Iskola 3. és 4. osztály os tan ulói v ett ek rés zt. 20 2 2. júni us 1-é n a
Bogárháton csapata járt Szigetbecsén. Előadásukon
az iskola 1. és 2. osztályos tanulói vettek részt.
Nagyszerű ötleteket kaptunk a kulturális kínálat szélesítésére közművelődési szakemberünktől. Szerintem
sokan részt vettek már az Ági által szervezett programokon (adventi ablak keresés, népi játszóház).
***
Március 15-én községünk legnagyobb ünnepét díj
átadó eseménnyel zártuk. Olyan személyeknek adhattuk
át a Szigetbecse Szolgálatáért díjakat, akik méltók erre az
elismerésre: Schmidt Mihályné és Schmidt Mihály. Olyan
polgárokat tüntettünk ki, akik tiszteletre méltó munkájukkal hozzájárultak közösségünk sikeréhez, közösségünk
lelki gazdagodásához, akik tetteikkel példát mutatnak
mindnyájunknak.
***
A járványügyi helyzet megnehezítette a civil szervezetek
működését, a közös programok szervezését, de a fejlesztési

célok megvalósítását nem befolyásolta. Kérem, engedjék meg,
hogy beszámoljak a Szigetbecse Községért Közalapítvány és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert pályázatokról
is néhány szóban! Hiszen nagyon fontos a falu életében társadalmi, és közösség formáló erejük, és a településért végzett
áldozatos munkájuk:
Szigetbecse Községért Közalapítvány:
- „Szigetbecse” információs füzet készítése, melyet minden szigetbecsei család megkapott az év végi karácsonyi
csomaggal.
- A községben több helyen elhelyezett információs táblák
készítése.
- „Tőzike tanösvény élővilága” c. kiadvány készítése.
- Életfa park megújítása.
- Anyák napi ünnepség szervezése és emblémák felrakása
az Életfára.
- Advent, Mikulásfutás, Betlehemi jászol felállítási ünnepség szervezése közösen a Német Nemzetiségi és a
Községi Önkormányzattal. Ezen belül „Mikulásvonat”
megrendelése a gyermekek nagy örömére.
- Duna-partra információs tábla készítése.
- Pályázat beadása a volt daráló épületének felújítására. A
MP-keretében 6 millió Ft-ot kaptak, mely felújításhoz
még hozzájárult Kovács Krisztián vállalkozó és
Szigetbecse Község Önkormányzata. A felújított épületből lett a Tó-kilátó. Benne kiállítás nyílt a volt Új Élet
Mgtsz történetéről.
Az alapítvány nevében is szeretném megköszönni a
további támogatásukat, az szja 1 %-ának a felajánlását.

Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat:
- A Tóparti Óvodának 270 000 Ft-ot biztosítottak számítógép vásárlásra.
- Malenkij Robotra Szovjetunióba hurcolt személyek
emlékére november 7-én koszorúzást tartott a települési
önkormányzat és az egyházközség képviselőivel közösen.
- Támogatta a Mikulásvonat bérleti díját.
- Pályázatot nyújtott be és nyert a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-hez a Szigetbecsei Tóparti Óvoda terasz
lefedése polikarbonát lemezzel projektre. Közös összefogással a projekt az Óvodában megvalósult.
- Hagyományos húsvéti tojásfutás rendezvényen műsort
adtak az iskolások.
- Újdonság a tojásfutáson: a magyar zászló mellett a
magyarországi németek zászlaját is vitte két sváb népviseletbe öltözött lány.
- Május 16-án Nepomuki Szent János tiszteletére gyertyaúsztatással egybekötött ünnepséget rendezett.
- Sramli partyt szervezett, amelyre meghívta a Lohr
Kapelle zenekart, a Tóparti Óvoda Süni és Mókus csoportját, a nemzetiségi tábor résztvevőit, a Csiribiri
mazsorett csoportot valamint a faluházi játszóteret.
- Hagyományőrző és kreatív tábort szervezett 25 gyermek
részvételével a Faluházban.
- André Kertész szobor felállítása /LEADER pályázat/ a
világhírű fotóművész emlékére, tiszteletére.
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Megújult vezetéssel a Szigetcsücske Természetbarátok
Egyesület szervezésében:
- Kihelyezésre kerültek a Tőzike Tanösvény új információs táblái,
a Tanösvény útvonalát meghosszabbították, a fákra turistajelzések kerültek, az útvonalon az átjárok kiépítése folyamatban van.
- A strand kerítés festését is nekik köszönhetjük.
- Azonkívül természetjárók részére túrákat, valamint sárkányhajózást szerveztek.
Várjuk a sport és szabadidő szervezésében eddig is remek eredményeket elért, nagy múltú Szigetbecsei Sport Egyesület futball
és sakk szakosztályának további sikereit.
- 2021-2022-ben szervezésükben –ha a kormányzati intézkedések
engedték- versenyek valósultak meg: Farsangi kupa, sakktornamajális a focipályán, Falunapi sakktorna,
- Szigetbecse SE újra indult a IV. osztályú felnőtt bajnokságban
- illetve a pandémia miatt elmaradt kulturális események is megrendezésre kerültek, mint például a Búcsúi és Szilveszteri Bál,
vagy a hagyományos Húsvéti Bál és Tojásfutás.

Szeretnénk megköszönni a Szigetbecsei Civil szervezeteinknek, és a többi segítőkész lakosnak is, hogy ebben a nehéz időszakban is számíthatunk rájuk, és több programunkban is
aktívan részt vettek önkéntes segítő munkájukkal:
- kulturális rendezvények lebonyolításában (Tojásfutás, Falunap,
Adventi ünnepség)
- nyugdíjasaink még az újság kihordásban is,
- és a falu takarítás, strand takarítás, szemétszedés akcióikban is
számíthattunk segítségre.
***
A fentiek alapján látszik, hogy a 2021 -2022 időszak alatt
a falu életében a jelentős fejlesztések valósultak meg, az
elért eredmények számottevőek, és higgyék el, hogy ezek
az eredmények csak sok munkával érhetőek el! A feladatunkat megnehezítette a COVID 19 járvány, a háború kitörése, szomorú halálesetek. Nem volt még senkinek tapasztalata ezeknek a rendkívüli helyzetnek a kezelésében! Az
elnyert fejlesztési pénzek nem minden esetben fedezik a
beruházás költségeit, de szoros gazdálkodással, felelős
gondolkodással minden esetben meg tudta hozni a képviselő-testület azokat a döntéseket, amelyek a projektek sikeres
lezárásához vezettek.
A teljesség igénye nélkül néhány gondolat még a társadalmi, közösségi életünkről:
- Az ingatlanok többsége rendezett, megfelelően karbantartott, mely a község külső megjelenését vonzóvá teszi.
Szeretnénk, ha ez így maradna, ezért kérjük minden
lakostól, hogy tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy a település látképe pozitív irányban változzon!
- A község rengeteget köszönhet azoknak a lakosoknak, vállalkozóknak és civil szervezeteknek, akik óvják, szépítik
falujukat.
- Külön kiemelem még az időseket, akik szorgalmukkal, segítőkész hozzáállásukkal példát mutatnak a fiataloknak!
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Szeretném köszönetemet kifejezni a közös önkormányzati hivatal dolgozóinak, akik egész évben biztosítják a
falu lakói számára az állampolgári jogok gyakorlását, intézik hivatali ügyeiket, biztosítják a közösségi élet keretrendszerét, törvényi hátterét, eljárnak ügyes-bajos ügyeikben,
felhívják figyelmüket állampolgári jogaikra, lehetőségeikre
és figyelmeztetik őket kötelezettségeikre. Mindezt teszik az
elvárható szakmai színvonalon és empátiával. Remélem a
szigetbecsei polgárok megelégedésére.
Az idei évben ezenfelül az Önkormányzati dolgozók munkájának köszönhetően az élő szolgáltatói szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonosok már megkapták, vagy megkapják – belterületi és üdülőterületi egyaránt – a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényeket. Ezenkívül
mindannyian láthattuk, hogy munkatársaink milyen lelkes
segítői voltak a Falunapi rendezvényünknek is.
Itt szeretném hálámat kifejezni a falugondnokunknak, és az
irányításával munkálkodó közmunkásoknak, hogy a lehetőségekhez mérten mindent megtesznek azért, hogy településünk
ápolt, gondozott legyen és a lehető legtisztább, legkulturáltabb
képet mutasson az itt élők és az idelátogatók felé! Köszönet illeti
a tálaló konyhán dolgozókat is! Kérem Önöket, hogy becsüljék
meg munkájukat!
Néhány szó a Szigetbecsei Krónikával kapcsolatban.
Mindig aktuális és mindig nagyon várjuk. Változás, hogy
2022. évtől Deminger Ágnes vállalta a Szigetbecsei krónika
szerkesztői munkáját. Minden száma tájékoztat és informál
az eseményekről, kitűnő szakmai színvonalon, és szép kivitelben. Köszönjük az újság szerkesztőjének, és minden az
újságnak cikket író embereknek ezt a remek kiadványt!
Falunapi rendezvényünkkel kapcsolatban: Kedves
Támogatóink, ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy támogatásával, felajánlásával támogatta a 2022. augusztus 27-én
Szigetbecse Község Önkormányzata, valamint a község civil
szervezeteivel közösen megrendezésre került Falunapi rendezvényünket!
Végül köszönetemet szeretném kifejezni a Képviselőtestületnek, akik egész évben fegyelmezett gazdálkodással,
a problémákat megoldva, irányították a falu életét!
Határozataikat kellő alapossággal készítették elő, több
szempont figyelembevételével és pénzügyi felelősség vállalásával hozták meg. Biztosították a község folyamatos
működését, és igyekeztek mindig olyan testületi döntést
hozni, amely a községünk fejlődését szolgálja. Reméljük, a
következő évben is hasonló sikerekről számolhatunk be!
Még egy köszönetnyilvánítással tartozom, az pedig Önöknek, Szigetbecsei polgároknak szól! Bebizonyították,
hogy Szigetbecse kivételes települése a Csepel-szigetnek,
mert a közös célok elérésének érdekében, számíthatunk a
támogatásukra, és segítségükre, mind a lakosság, mind a
vállalkozók részéről.

Sósné Michélisz Edina
polgármester
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Régi hagyományunk, hogy minden évben megemlékezünk a Szigetbecséről Malenkij robotra elhurcoltakról.
Az évfordulón november 7-én koszorúzást tartottunk a
települési önkormányzat és az egyházközség képviselőivel közösen. A Tóparti Óvoda részére egy új számítógépet vettünk /270 000 Ft/, mivel a régi már nagyon elavult,
javíthatatlan. A gyerekek örömére a Közalapítvány
Mikulásvonatot rendelt, kértek bennünket, hogy 60 000
Ft-ot+ Áfa összeggel támogassuk a bérleti díját.
Pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-hez a Szigetbecsei Tóparti Óvoda terasz lefedése
polikarbonát lemezzel projektre. Az igényelhető támogatás maximális összege: 2.000.000 forint, ennyire
adtuk be az igényt. A pályázatot megnyertük, a terasz
befedése elkészült. Az ÉMNÖSZ közgyűlésen megkértek, hogy az ajánlóívek segítségével gyűjtsünk még
választókat, illetve kaptam ajánlóívet a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata országos lista állításához szükséges ajánlások gyűjtéséhez. Sikeres volt az
akciónk 16 új embert regisztráltunk a német nemzetiségi
névjegyzékbe.
A húsvéti tojásfutás rendezvényen az iskolások egy kis
műsort adtak. A gyerekeket csokoládéval jutalmaztuk. Új
színfoltként az idén először a magyar zászló mellett a
magyarországi németek zászlaját is felvonultattuk két
népviseletbe öltözött lány kíséretével. Május 16-án
Nepomuki Szent János tiszteletére gyertyaúsztatással
egybekötött ünnepséget rendeztünk. Szép számmal megjelentünk ezen a kis megemlékezésen. Ünnepségünket
megtisztelte Kallós Péter plébánosunk is. Köszönet a
szervezésben segítőknek! Május 28-án Sramli partyt
szerveztünk. Meghívtuk a Lohr Kapelle zenekart, a
Tóparti Óvoda Süni és Mókus csoportját. A tavalyi nemzetiségi tábor lelkes csapata nemzetiségi műsort mutatott
be. Valamint a Csiribiri mazsorett csoport is hangulatos
produkcióval készült. A szereplők költségeit, a vendéglátást és a dekorációt 500 000 Ft-ot a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat fizette. Több sikeres fellépés
díjazásaként 100 000Ft-ot utaltunk a Makád
Gyermekeiért Iskolai Alapítványon keresztül a Csiribiri
Mazsorett Csoport részére.
A tavalyi sikeres napközis tábor után az idén hagyományőrző és kreatív tábort szerveztünk a Faluházban.
Sajnos technikai hiba miatt nem sikerült pályázatot nyernünk, de megoldottuk saját költségvetésből. Köszönet
Pilczingerné Major Hajnalkának, Deminger Ágnesnek és
Kausitzné Erzsikének lelkes munkájukért! A gyerekek

nagyon jól érezték magukat, többen rögtön jelezték, hogy
jövőre is szeretnének jönni. A Faluház foglalkoztató termébe klímaberendezést szereltettünk /363 000 Ft/, amely
nagy hasznunkra volt a táborozás ideje alatt a 40 fokban.
2018-ban a Felső-Homokhátság LEADER Helyi
Akciócsoport pályázatot írt ki „Élhető terek és innovatív
kezdeményezések a helyi közösségek számára” címmel
emlékhelyek kialakítására. Az Ulmer Schachtel mellett az
André Kertész szobor megvalósítására pályáztunk. A szobor elkészítését Zsin Judit szigetszentmiklósi szobrászművészre bíztuk.
További programok, feladatok: Október 8-án buszkirándulást szervezünk. Programunk a nádasdladányi kastély
és a dinnyési várpark és skanzen megtekintése.

MEGHÍVÓK
November 6-án vasárnap a malenkij robotosok
emlékére felajánljuk a 8 órai szentmisét, majd utána
az emlékműnél koszorúzást tartunk. A megemlékezésre mindenkit szeretettel várunk!
November 11-én, pénteken 16 órakor Márton
napi lampionos felvonulás lesz.
A Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat november 12-én ünnepli megalakulásának 20.
évfordulóját. Az ünnepségre 15 órakor kerül sor a
művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk a
falu lakosságát! Az ünnepségen közreműködik:
Szigetújfalui Zenebarátok Kórusa, Szigetújfalui
Német Nemzetiségi Tánccsoport, Lohr Kapelle.

Végezetül felhívom a figyelmet, hogy 2022. október 1.
és
november
28.
között
népszámlálás
lesz
Magyarországon. A kötelező kérdések mellett lesznek a
nemzetiségi,
nyelvi
kötődésre
vonatkozók
is.
Mindannyiunknak fontos, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk. Vállaljuk nemzetiségi kötődésünket,
legyünk büszkék a közösségünk múltjára, értékeire,
annak hazánkat és a nemzetközi kapcsolatokat gazdagító
eredményeire!
Lerner Mária
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Híreinkről, programokról többet és részletesebben a www.szigetbecse.hu weboldalon olvasható
LAPZÁRTA: 2022. december 10.
Kiadja Szigetbecse Képviselő-testülete. • Felelős szerkesztő: Deminger Ágnes • Felelős kiadó: Szigetbecse jegyzője.
A szerkesztőség címe: Szigetbecse, Petőfi S. u. 34. • e-mail: szigetbecsekulturkoz@gmail.com • Nyomda: Press+Print Kft. •
Megjelenik: kéthavonta
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) 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 elmúlt egy évi 2021. II. félév és a 2022. I. félévig terjedő időszakban végzett munkájáról és
változásokról az alábbiak szerint számolok be:
A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Szigetbecse, Makád
és Lórév Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek döntésével 2013. január 1-jével alakult meg. A 2019. októberi önkormányzati választásokat követően mindhárom település megerősítette szándékát a közös hivatal változatlan formában történő fenntartásáról. Az
együttműködési megállapodást az önkormányzatok 2021. február 9én módosították a tekintetben, hogy a települések az egyéb költségeiket ideértve a rezsi és a javítási költségeket a felmerülés helye szerinti önkormányzat saját költségvetése terhére viseljék. Továbbá a
megállapodás kiegészült azzal, hogy az önkormányzatok a tárgyévre
megállapított és az együttes ülésen elfogadott közös hivatal fenntartásához szükséges költség hozzájárulást az átmeneti gazdálkodás időszakában – az új költségvetés elfogadásáig - változatlan összegben
utalják. Az elmúlt évben kialakult gazdasági helyzet miatt a 2021. évi
zárszámadás és a 2022. évi költségvetés elfogadását megelőzően a
polgármesterek egyeztető tárgyalást tartottak, ahol kifejtették, hogy a
Közös Önkormányzati Hivatal működésének fenntartása 12,5 fővel
nem folytatható, mert az önkormányzatok a fenntartási hozzájárulásukat nem tudják finanszírozni. Ezt követően a települések képviselő-testületei 2022. év februárjában döntöttek arról, hogy 2023. január
1. napjától 10,5 fővel kívánják a Közös Hivatalt fenntartani, mely
szándékukat rögzítették az együttműködési megállapodás 2. számú
módosításában.
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 együttműködési megállapodás, valamint a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

I. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása:
Az együttműködési megállapodás szerint közös hivatal létszáma:
12,5 fő köztisztviselő, amelyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, és 10,5 fő
köztisztviselő.
A hivatali dolgozók munkaterületek szerinti megoszlása a következő:
- 1 fő jegyző, (2021. évben szülési szabadságát töltötte és 2022.
július 8-tól jött vissza)
- 1 fő aljegyző
- 2 fő adminisztrátor, iktató
- 1 fő szociális, gyermekvédelmi, igazgatási ügyintéző,
- 1 fő anyakönyvi ügyintéző, pénzügyi ellenjegyző
- 1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (Szigetbecse település)
- 1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (Makád település)
- 1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (Lórév település)
- 1 fő adóügyi (Makád település) - humánpolitikai ügyintéző
(mindhárom település)
- 1 fő adóügyi ügyintéző (Szigetbecse, Lórév települések)
- 1 fő részmunkaidős településüzemeltetési, műszaki ügyintéző.
- 1 fő pénzügyi adminisztrátor, (2021. évben szülési szabadságát
töltötte 2022. októberében jön vissza)

A közös hivatal a 2021. év II. félévét 10,5 fő köztisztviselővel kezdte
meg. A hivatal szakmai feladatait, irányítását, törvényes működését az
aljegyző irányításával látták el a köztisztviselők. A hivatalnokok többsége
pénzügyi-számviteli végzettségű, amire az ASP program bevezetésével
bekövetkezett jelentős feladatnövekedés miatt volt szükség. A hivatalnokok közül 9 fő felsőfokú, 4 fő középfokú iskolai végzettségű, és valamennyien rendelkeznek a munkakörükhöz előírt szakmai képesítéssel,
valamint a szükséges közigazgatási alapvizsgával vagy szakvizsgával. A
vizsgált időszakról elmondható, hogy a közös hivatalban aktívan dolgozó
10,5 fő ügyintézői létszám elegendő volt ahhoz, hogy jó színvonalon tudja
a hivatal elvégezni a szakmai munkáját. A Hivatal létszámában történt
változások: 2021. II. félévében: 2021. december 1-től 1 fő felsőfokú végzettségű pénzügyi feladatokat ellátó köztisztviselő, és 2022. I. félévében:
2022. június 1-től 1 fő középfokú végzettségű pénzügyi feladatokat ellátó ügyintéző került ki végleges áthelyezéssel a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal létszámából.
A hivatal ügyfélfogadási rendje,, amely évek óta változatlan volt:
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 csütörtökön 8:00-12:00 óra között van ügyfélfogadás.
A Hivatali ügyintézés és ügyfélfogadás során a 2021. év II. félévében a kormány által a pandémia miatt hozott megelőző intézkedéseket betartottuk, a hivatal épületébe belépve maszk használata és kézfertőtlenítő használata kötelező volt. Mivel a Hivatali ügyintézés távmunkában nem volt megoldható, az ügyintézés telefonos időpontegyeztetés alapján történt az adott ügyintézőknél. Emellett a kihelyezett postaládába az ügyfelek kérelmeiket bedobhatták, vagy elektronikus úton megküldhették. A lakosság tájékoztatása az ügyintézők
elérhetőségéről folyamatosan megtörtént hirdetőtáblán, weboldalon,
facebook oldalon és a helyi újságban. A 2022. év I. félévében a vírushelyzet enyhülését követően is a megelőző intézkedéseket fenntartottuk azzal, hogy a hivatal épületébe belépve maszk használata és kézfertőtlenítő használata ajánlott volt.
Feladatellátás a Makádi Kirendeltségen:
2021. év II. félévében: A 10,5 fő köztisztviselőből 4 fő dolgozott állandó
jelleggel a Makádi Kirendeltségen, amely 2021. június 15. napjától az új
Makádi Hivatal felépítésnek időtartamára a Szigetbecsei székhely önkormányzatba költözött át a szigetbecsei és a makádi polgármester megállapodása alapján. Az új Makádi Hivatal beruházás jelenleg is tart, a tervek szerint a Makádi Kirendeltség 2023. év szeptember 1-től fog beköltözni az új
épületbe. A Makádi Kirendeltség köztisztviselői a székhely önkormányzatban továbbra is a megszokott rendben fogadták az ügyfeleket. A kirendeltségen az alábbi ügyeket intézték 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. A pénztári ki-befizetések minden hónap első szerda 8:00-12:00
között Makád Község Önkormányzatában helyben történtek. Az aljegyző
előre egyeztetett időpont alapján kedden 13:00-16:30 óráig, szerdán 8:0012:00 óráig tartott ügyfélfogadást a makádi lakosoknak.
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Feladatellátás a Lórévi Ügyfélszolgálaton:
Az Ügyfélszolgálaton a vizsgált időszakban nem dolgozott köztisztviselő állandó jelleggel. Ugyan a Makádi Kirendeltségről 2021.
június 15. napjától a Lórévi Önkormányzat és Szerb Önkormányzat
Lórév pénzügyi feladatait ellátó kolléganő, pénzügyi ellenjegyző, és
anyakönyvvezető a Makádi Hivatal felépítésnek időtartamára a
Lórévi Önkormányzatba költözött át, ahol telefonos időpontegyeztetés alapján fogadta az ügyfeleket. Mivel a Közös Hivatalhoz tartozó
mindhárom településen ő látta el a pénzügyi ellenjegyzői feladatokat,
indokolt volt a kolléganő 2022. év január 5-től a székhely önkormányzatba történő átköltözése. A Lórévi Ügyfélszolgálat az alábbi
ügyeit intézték a köztisztviselők a székhely önkormányzatban: a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések, jegyzői hatáskörbe
tartozó szociális ellátások, gyámhatósági ügyekben megkeresésre
környezettanulmány készítése, hagyatéki ügyintézés, anyakönyvi
ügyintézés (részben), műszaki ügyintézés, adóügyek. A pénztári kibefizetések minden hónap első csütörtök 8:00-12:00 között Lórév
Község Önkormányzatában helyben történtek. Az aljegyző csütörtökön 8:00-11:30 óráig tartott ügyfélfogadást, és végezte a helyben
ellátandó hivatali teendőket.
A feladatellátás finanszírozása, tárgyi feltételek:
2021. év:
A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges fedezet biztosításához a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározott elismert létszámkeret szerinti normatívával járul hozzá. A Magyar Államkincstár által a 2021. évben a
Közös Hivatal létszámkeretét 9,21 főben határozta meg, ezért a közös
hivatal 2021. évi működéséhez 51.246.000,- Ft központi normatívát
biztosított. Figyelemmel arra, hogy a Közös Hivatal 2021. évi költségvetési tervezett főösszege: 77 256 712,-Ft, majd módosított főöszszeg: 80 973 495,-Ft volt. A Közös Hivatal működéséhez és fenntartásához az állam normatíva nem volt elegendő, ezért a társult települések lakosságszám arányosan járultak hozzá. Szigetbecse Község
Önkormányzata részéről 12.231.268, - Ft, Makád Község Önkormányzata részéről 10.830.480,- Ft és Lórév község részéről
2.758.869,- Ft volt. A 2021. költségvetési év maradványösszege:
2.081.564,-Ft, a fenntartó képviselő-testületek döntése alapján a
Közös Hivatalnál maradt a 2022. év költségeire.
2022. évi változások:
A Magyar Államkincstár által a 2022. évben a Közös Hivatal létszámkeretét 9,36 főben határozta meg, ezért a közös hivatal 2022. évi
működéséhez 51.826.320,-Ft központi normatívát biztosított.
Figyelemmel arra, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetési tervezett főösszege: 82.787.428,-Ft, majd módosított * főösszeg:
90.430.454, -Ft volt, ezért a Közös Hivatal működéséhez és fenntartásához az állam normatíván felül a társult települések lakosságszám
arányosan járultak hozzá. Szigetbecse Község Önkormányzata:
11 714 699,-Ft, Makád Község Önkormányzata részéről 10 477 693,Ft és Lórév Község Önkormányzata 2 588 703,-Ft + 2 639 492,-Ft
(külön megállapodás alapján) = 5 228 195,-Ft összeggel.
*A képviselő-testületek a 2021. évi maradványösszeget 2.081.564, -Ftot, a Közös Hivatal számláján hagyja, másrészt az áprilisban lebonyolított
országgyűlési választásra és népszavazásra a Nemzeti Választási Iroda
2.196.278,- Ft-ot utalt, mellyel szigorú elszámolási rendben el is lett már
számolva, harmadrészt a pandémia miatt 2021. évben elmaradt, de az
idén októberben kötelezően lebonyolítandó népszámlálásra a Központi
Statisztikai Hivatal utalt 3.365.184, - Ft-ot. az ismertetett összegek miatt
a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzati költségvetési főösszege 82.787.428,-Ft-ról 90.430.454,-Ft-ra módosult.

2022. szeptember-október
Mindezekért ezúton is köszönetemet fejezem ki a Tisztelt Képviselőtestületnek magam és kollégáim nevében is!
A munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai
eszközök és egyéb irodatechnikai gépek 2013. óta a hivatal rendelkezésére állnak, amelyek az elavulási ütemterv szerint folyamatosan
cserélést igényelnek. Ugyancsak biztosítottak a legszükségesebb
szakmai anyagok, közlönyök, folyóiratok, valamint a munkánkat
megkönnyítő számítástechnikai programok (pl. könyvelőprogram,
iktatóprogram, hatósági nyilvántartások). A pandémia miatt a 2021.
év II. felében a köztisztviselők továbbképzésére, vagy egyéb szakmai
végzettség megszerzésére nem volt lehetőség, ennek pótlása a 2022.
év I. félévében megkezdődött és folyamatos.

II. A közös hivatal önkormányzati döntések előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos munkája
A vizsgált időszakban a Közös Önkormányzati Hivatal mindhárom
településen ellátta a képviselő-testületek, a bizottságok, valamint a
Szigetbecsén működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, Lórév
településen működő Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, döntéseinek
előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat,
továbbá a Szigetbecsei Tóparti Óvoda és a Makádi Hóvirág Óvoda és
Mini Bölcsőde fenntartásához és működéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítette a szükséges dokumentumokat. A Közös Hivatal előkészítette a testületek elé kerülő előterjesztéseket, költségvetés tervezetet, annak módosítását és egyéb testületi anyagokat, majd elkészítette az ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartotta a határozatokat, rendeleteket, döntésre előkészítette az önkormányzati — a képviselő-testület, bizottság, vagy polgármester hatáskörébe tartozó — hatósági
ügyeket, és gondoskodott a döntések végrehajtásáról. A Közös
Önkormányzati Hivatal a Kormány által kihirdetett (2021. június 15ig tartó) veszélyhelyzet időszakában is szorgalmasan dolgozott, előkészítette a polgármestereknek a képviselő-testülettel (elektronikus
úton) egyeztetve meghozott döntéseit, gondoskodott annak kihirdetéséről, a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről és a közzétételéről. 2021. II. félévétől pedig a megszokott rendben készítette elő a
havi rendes, rendkívüli és zárt ülések testületi anyagait.
A Képviselő-testületi ülések jellemző adatai:
2021. év II. félévében:
Szigetbecse testületi ülések száma 13 db, hozott határozatok száma
54 db, megalkotott rendeletek száma 10 db
Makád testületi ülések száma 13 db, hozott határozatok száma 72
db, megalkotott rendeletek száma 3 db
Lórév testületi ülések száma 11 db, hozott határozatok száma 22
db, megalkotott rendeletek száma 3 db
2022. I. félévben:
Szigetbecse testületi ülések száma 12 db, hozott határozatok száma
94 db, megalkotott rendeletek száma 9 db.
Makád testületi ülések száma 9 db, hozott határozatok száma 52
db, megalkotott rendeletek száma 7 db
Lórév testületi ülések száma 11 db, hozott határozatok száma 46
db, megalkotott rendeletek száma 9 db
A nemzetiségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatos feladatellátás jellemző adatai:
Szigetbecsén a Képviselő-testület és a Szigetbecsei Német
Nemzetiségi Önkormányzat testülete, valamint Lóréven a Képviselőtestület és a Szerb Önkormányzat Lórév közötti megállapodás értelmében a hivatal köztisztviselői segítik a nemzetiségi önkormányzatok
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munkáját is. Előkészítik a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek anyagát, vezetik a jegyzőkönyveket, közreműködnek a döntések
végrehajtásában, valamint ellátják a gazdálkodási feladatokat.
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 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.).

III. 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 2021. év II. félévében 5.335
db ügyirat főszámra, míg 8.538 db ügyirat alszámra került iktatásra,
és 2022. év I. félévében 2.972 db ügyirat főszámra és 4.148 db ügyirat alszámra került iktatásra. Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek a képviselőtestület, illetve átruházott hatáskörében a polgármester hatáskörébe
tartoznak. 2021. év II. félévében: az önkormányzati hatósági ügyek
közül az önkormányzati segélykérelmek és esetszámok a településeken az alábbiak szerint alakultak: Szigetbecsén 81 fő, Makádon: 25
fő, Lóréven: 14 fő részére került lakásfenntartási támogatás, temetési támogatás, születési támogatás, árvasági támogatás, rendkívüli
települési támogatás: tűzifa, pénzbeli, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítása jogcímen támogatás
kiutalásra. 2022. év I. felében Szigetbecsén: 20 fő, Makádon: 34 fő,
Lóréven: 75 fő részesült támogatásban. Ezen felül Szigetbecse településen 2022. február 15-ig 32 fő részesült szociális tüzelőanyag
támogatásban.
A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági ügyek a
következők: népességnyilvántartás, anyakönyvek vezetése (születési, házassági, halálozási), állampolgársági ügyek, mellett a Kormány
családpolitikájának köszönhetően a Házasságkötések száma megnövekedett a közös hivatal településein: a 2021-év II. félévében
Szigetbecsén: 17 db, Makádon: 21 db és Lóréven: 1 db volt. A 2022.
év I. félévében már elértük vagy meghaladtuk ezeket, mivel
Szigetbecsén: 23 db, Makádon: 10 db és Lóréven: 2 db házasságkötés volt. A közös hivatal egy anyakönyvvezetője látta el mind a ceremónia lebonyolításával, mind pedig az adminisztrációhoz kapcsolódó feladatokat. A vizsgált időszakban a környező települések anyakönyvvezetőinek lebetegedése miatti helyettesítésére az alábbiak szerint került sor: 2021. év II. félév: Dömsöd 5 db, Szigetújfalu 1 db,
2022. év I félév: Ráckeve 3 db, Szigetszentmárton 1 db alkalommal.
A Közös Hivatal államigazgatási feladatai közül a vizsgált időszakban az
előző évi adatokhoz képest jelentősen megemelkedtek a termőföld eladás és
haszonbérlet kifüggesztések száma: 202 db; a hagyatéki ügyintézés: 116 db,
működési engedély és telepengedélyezési ügyek: 5 db, adóigazgatási ügyek:
2727 db, jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági bizonyítványok kiadás: 39 db,
igazolások kiadása: 99 db, birtokvédelmi és panasz ügyek: 26 db volt.
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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 és
Minibölcsőde, 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 költségvetési tárgykört érintő ülésen részletes tájékoztatást nyújtanak a képviselőtestületeknek. A fenti feladatcsoportba sorolható a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása is. A közös önkormányzati
hivatal mindhárom településén a belső ellenőrzési feladatokat
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, a belső ellenőr javaslataira
készítendő szükséges intézkedési tervekről.
A fentiek mellett a Hivatalnak a 2021-es év II. félévében és
2022. év I. félévében is kiemelt figyelmet kellett fordítani a
nyertes, folyamatban lévő pályázatok megvalósítására, elszámolására, valamint továbbra is nyomon követjük a pályázati
lehetőségeket.
A 2022. év I. félévének kiemelkedő feladata volt a 2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselők választása és
országos népszavazás előkészítése, a számlálóbizottsági
tagok oktatása, szervezése, adminisztrálása, zökkenőmentes
lebonyolítása, beszámoló és pénzügyi elszámolás készítése,
amely jelentős plusz feladatot és munkaterhet jelentett az
aljegyző és a köztisztviselők számára. Jelenleg ugyanilyen kiemelt fontosságú feladat a Központi Statisztikai Hivatal útmutatása alapján az önkormányzati hivatalok által 10 évente lebonyolításra kerülő népszámlálás, mely a 2021. évben a koronavírus járvány miatt elmaradt. A népszámláslás előkészítése, a
számlálóbiztosi és felülvizsgálói hálózat kialakítása 2022. év
II. félévében megkezdődött. A népszámlálás végrehajtása 2022.
év október 1- november 28-ig esedékes, mely a napi munkavégzés mellett szintén jelentős plusz feladatokat jelent a
Hivatal számára.
A fentiek alapján összegzésként elmondhatom, hogy a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal minden köztisztviselője teljes odaadással végzi a hatályos jogszabályok által előírt,
valamint az együttműködési megállapodásban megjelölt feladatait. Figyelemmel arra, hogy a 2023. év januárjától a hivatal 1 fő
csökkentett létszámkerettel fog működni, a következő év célkitűzése az, hogy a szakmai munka minőségi színvonala fennmaradjon, és a köztisztviselők munkaterhei a feladatok újraelosztásával
arányosításra kerüljön.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyző
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Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2022. augusztus 10-én, és 15-én, továbbá 2022. szeptember 6-án és
19 -én megtartott testületi üléseken az alábbi döntéseket hozta:
2022. augusztusban
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy André Kertész fotóművész emlékére szervezett
„Szigetbecse a mi kis falunk” című fotókiállítás költségeire
150.000,- Ft összegű költségkeretet határoz meg a 2022. évi költségvetés terhére. A képviselő-testület felhatalmazta a közművelődési szakembert a szükséges anyagok beszerzésére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 2022. évi költségvetésben a 2022. október 2-án megrendezésre kerülő Szent Mihály napi sokadalom és búcsú-ra elkülönített 300.000, - Ft összeget jóváhagyja.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Szigetbecsei Művelődési Ház nagyterem bérleti díját
– a megemelkedett közműköltségekre figyelemmel - 2022. október 1.
napjától fűtési szezonon kívül 50.000,- Ft/nap, míg a fűtési időszakban 60.000, -Ft/nap összegben állapítja meg.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Szigetbecse község Kerékpárforgalmi terv elkészítésére beérkezett árajánlatok közül, a legkedvezőbb árajánlatot adó
Gyalus Gyula egyéni vállalkozó bruttó: 2.250.000,- Ft árajánlatát
fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
***
1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte a 1275 projektszámon a PESTTERV Kft. által elkészített Szigetbecse Község Településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és a szabályozási terve módosítása, valamint településfejlesztési koncepciója II. fázis: munkaközi egyeztetési
dokumentációit.
2. Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy e terveket változtatás nélkül elfogadja és ez alapján kéri a tervezőt a munka folytatására, a következő munkafázis mielőbbi teljesítésére és a vonatkozó tervdokumentációk
elkészítésére.
3. Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az e döntés alapján elkészült tervekkel a jogszabályoknak megfelelő (partnerségi és államigazgatási) tervegyeztetés megkezdhető.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az 52/2021. (IV.26.) számú határozattal meghozott
Szigetbecse Településrendezési Terv felülvizsgálatának készítése
során, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve a programok környezetvédelmi vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.)
Korm.rendelet 1.§ (2)-(3) bekezdései alapján a kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítésérőtől eltekint.
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***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy nem nyújt be 2022. szeptember 30-ai határidővel a
Belügyminisztériumhoz „Rendkívüli önkormányzatok támogatás 2022” pályázatot.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2022. évi Közműves vízszolgáltatási „Akció” tervét, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. tv. 4.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti feladata hatáskörében
eljárva azt elfogadta.
***
1.Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánította azt a szándékát, hogy az önkormányzatot terhelő
víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kívánunk venni.
2.Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánította, hogy az előterjesztés részeként a képviselő-testület
elé terjesztett - a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,
- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó DAKÖV Kft.(Víziközmű szolgáltató
megnevezése) 0,014% fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint - az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz
tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával
egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása
érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Amennyiben az ingyenesen átadott víziközmű
vagyon a jövőben értékesítésre, illetve koncesszióba adásra kerül,
akkor az ebből származó bevétel - a felmerült költségek levonása
után - az önkormányzatot illeti meg.
3.Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánította, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél
megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a
jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a
víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam
részére történő térítésmentes átadására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-21-00029 azonosítószámú Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása és tanácsadói feladatok ellátására érkezett árajánlatok közül, a legkedvezőbb árajánlatot adó Vince-Bodnár
Andrea egyéni vállalkozó bruttó: 914.400, - Ft árajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a korábbi hagyományokhoz képest karácsonyi támogatást biztosít az öregségi nyugdíjasok, kisgyermekes (18 év alatti) családok és rászorulók részére a 2022. évi
szociális keret terhére.
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló
9/2022. (VIII.16.) önkormányzati rendeletét.
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***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi óvodai, általános iskolai gyermekek étkeztetésére – a
2022/2023-as tanévtől kezdődően 2 évre – a közétkeztetésre kiírt pályázatra érkezett ajánlatok közül a BREZIFERI Kft.-vel köt szerződést. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
2022. szeptemberében
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a határozat mellékletét képező 2022. évi összesített közbeszerzési tervet azzal, hogy amennyiben év közben szükségessé válik közbeszerzési eljárás lefolytatása, a közbeszerzési tervet az adott eljárásnak megfelelően módosítani szükséges.
Felkérte az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a 2022. évi összesített közbeszerzési terv közzétételéről.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szigetbecse Község Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta. A közbeszerzési szabályzat elkészítéséért nettó 50.000 Ft megbízási díjat fizet
Vince-Bodnár Andrea e.v. részére.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-21-2021-00029 Bölcsőde
projekt tárgyú beruházás megvalósítása érdekében nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indít. Az ajánlattételi felhívást
elfogadja. Felkéri a közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízott Vince-Bodnár Andrea egyéni vállalkozót, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás és az ahhoz kapcsolódó
dokumentáció megjelentetéséről.
***
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
VEKOP-6.1.1-21-2021-00029 Bölcsőde projekt tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett árajánlatok
közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Hordós Szilvia e.v.
915.000 Ft árajánlatát fogadta el.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
DAKÖV Kft. által készített 2023.-2037. időtávra szóló, melléklet
szerinti Gördülő fejlesztési tervet elfogadta.
***

A környékbeli településekhez hasonlóan Szigetbecsén is számos helyen az
ingatlantulajdonosok az ingatlanuk előtti közterületre gyümölcsfákat, sövényeket,
tujákat ültettek. A gyümölcsfák utcafronti ültetése ellen több tényező is szól, a gyümölcsfák ugyanis gondozásigényes növények, metszésük, permetezésük nem
maradhat el, így aki ezt nem vállalja, ne telepítsen ilyen növényt a portája elé.
A közterületen lévő fák lakosság általi gallyazása főként akkor indokolt, ha
annak egy-egy ága például rálóg a háztetőre, elszáradt, vagy esetleg a járda
és az út fölé lóg, mely akadályozza a gyalogos, valamint az autós közlekedést
(ide értve a katasztrófavédelem és a mentők, rendőrség gépjárműveit is). Ez
utóbbi esetben a gallyazás mindenképp annak az ingatlantulajdonosnak a feladata, akinek ingatlana előtti közterületen az érintett fa található. A nyesedék
elszállítása szintén a tulajdonos feladata. Érdemes tehát a kerttervezés és faültetés során figyelemmel lenni ezekre a jövőbeni problémákra is.
Felkérjük minden érintett lakosunkat, hogy a fentieknek megfelelően
gondoskodjanak ingatlanuk előtti fák szakszerű gallyazásáról oly módon,
hogy azok ne akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést!
Jancsó Emőke
jegyző

1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.
2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadta és kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az Önkormányzat nyilatkozott arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az étkezési térítési díjakról szóló 10/2022. (IX.19.) önkormányzati rendeletét.
***
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülte megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2022. (IX.19.) önkormányzati rendeletét.
A fentiekből is jól látszik, hogy a képviselő testület és a hivatal dolgozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy településünk fejlődjön, szépüljön.
A fentieken túl a képviselő-testület szeptember 19-én
Közmeghallgatást tartott, melyen elhangzott beszámolók jelen cikk
mellékletét képezik.
Csománé dr. Dreska Hajnalka
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyző

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
A módosítás értelmében – új támogatásként - települési tüzelő támogatás igényelhető. A támogatás akkor állapítható meg, ha az egy főre eső havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft),
egyedül élő esetén 500%-át (142.500 Ft) nem haladja meg. A települési tüzelő
támogatást természetbeni és pénzbeni ellátásként nyújtható, mennyiségét a képviselő- testület átruházott hatáskörében a polgármester állapítja meg. A jövedelem
igazolására a kérelemhez csatolni kell: a) munkáltató által kiállított jövedelemigazolást, b) nyugdíjfolyósító igazgatóság által kiállított igazolást, c) hatóság által kiállított határozatot vagy hatósági bizonyítványt és d) a jövedelemről büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozatot (alkalmi munka összege). A települési tüzelő támogatás pénzbeni összege egy fűtési időszakra 20.000 Ft/háztartás. A települési tüzelő támogatást egy háztartás ugyanabban a fűtési időszakban egy alkalommal igényelheti. A Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel az intézkedésével is segíteni kívánja a rászoruló lakosokat.
Gacs Ilona igazgatási ügyintéző
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
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„Rengeteg jóindulat van az emberekben, segíteni vágyás, s ha valami rendkívüli esemény történik, rögtön felszínre tör. Az emberek jók!”
(Szabó Magda)
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei nyáron elkészültek a nyú törekvésemet jeleztem a fenntartó önkormányzatnak, akik rögtön
Szigetbecsei Tóparti Óvodának csoportszobai teraszai fölé a régen partnerek voltak ebben és azonnal továbbították ezt a pályázati lehevárt polikarbonát tetők.
tőséget a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat felé, ezen
belül is Lerner Máriának, a Német Önkormányzat elnökének, aki
örömmel támogatta kezdeményezésünket. A rövid határidő ellenére
időben beadásra került a pályázat, aminek eredményét már az év decemberében kihirdették. A pályázat sikeres volt, és a megigényelt
2.000.000 Ft-ot megkapta a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat. A sikeres pályázat nagy örömmel töltött el bennünket és
már terveztük a tető kivitelezését, de sajnos, az építőanyag árak
további emelkedése miatt már ez az összeg is kevésnek bizonyult, a
megkapott árajánlatból látva. Sajnos, a két tető költségvetése meghaladta a 4.000.000 Ft-ot. Az óvoda költségvetésévből, amennyit tudtunk hozzátettünk, de ez még mindig nem fedezte az ajánlatban szereplő összeget, így az óvoda Szülői Munkaközössége segített ki minket, azzal, hogy a tetők megvalósításához felajánlottak az óvoda számára 500.000 Ft-ot. Ennek a többszereplős összefogásnak köszönhetően 2022. augusztus végére sikeresen elkészültek a teraszok feletti
tetők!
Köszönet, a szülőknek, akik folyamatosan segítenek bennünket és
mindig figyelemmel kísérik fejlesztési törekvéseinket és, ha szükséMegvalósításukért már két éve folyamatosan dolgoztunk a szülők- ges segítenek a megvalósításban!
kel összefogva. Sajnos a létrehozásban az óvoda és a szülők erőfeKöszönet, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik mindig
szítései kevésnek bizonyultak, mivel az építőipari árak közben jócs- minden körülmények között segítséget nyújtanak számunkra, mindig
kán megtöbbszöröződtek, így egyre távolabb kerültünk a projekt számíthatunk rájuk!
megvalósításától. Szerencsénkre 2021. októberében kaptunk egy eNem utolsó sorban köszönet, a Szigetbecsei Önkormányzatnak, az
mailt, melyben a német nemzetiségi önkormányzatoknak kiírt felújí- óvoda fenntartójának, akik mindig figyelemmel kísérik és támogatják
tási pályázatot hirdettek meg „Felhívás nemzetiségi célú beruházási, az óvodában folyó fejlesztéseinket.
felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési
támogatására” címmel.
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”
Mivel német nemzetiségi óvodaként működünk, így gondoltam
megpróbálhatnánk ezen a pályázaton indulni, melynek minimum
Schneckné Bukovszky Judit
összege 500.000, maximum összege pedig 2.000.000 Ft volt. Ez iráintézményvezető

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy támogatásával, felajánlásával, idén is támogatta a 2022. augusztus 27.-én Szigetbecse Község Önkormányzata, valamint a község civil szervezeteivel közösen megrendezésre került Falunapi rendezvényünket.
A támogatásoknak és felajánlásoknak köszönhetően, idén is sikerült gazdag programokkal, színvonalas előadásokkal, jókedvű kikapcsolódást nyújtani a gyermekek és
felnőttek részére egyaránt.
A rendezvény sikere Szigetbecse jó hírnevét is növeli, melyre büszkék vagyunk, és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy jövőre a 20. jubileumi
Falunapi rendezvényünket méltó módon megünnepelhessük.
Köszönjük szépen a szervezők és az önkéntes segítők munkáját!
Külön szeretnénk megköszönni Csoba Attilánénak, a rendezvény főszervezőjének munkáját!

Szigetbecse Község Képviselő-testülete

és
Sósné Michélisz Edina polgármester

Ács Sándor Sunci
Ács Szilvia
Ádám Lászlóné
Ádám Valéria
Agócs Kitti
Ágoston Ildikó
Ágoston Katalin
Ágoston László
Ágoston Vanda

Ágoston Zalán
Algép Bau Kft.
Almási István
Antal Mária
Aqualand Kft.
Armakont Kft.
Asók Csaba
Asók Gábor és családja
Auerbach Péter

Auerbachné Sós Boglárka
Bajnóczi Ádám
Bajnóczi Balázs
Bajnóczi Tibor
Bajnóczi-Illés Brigitta
Bak Gáborné
Bak László és családja
Bak Zalán
Bak Zsolt

Balázsiné Millei Anikó
Balog Ildikó
Benczúr Sándor
Benkovics Éva
Béres család
Berki Katalin
Bezsenyi Mária
Bilisics Attila
Bodó Rózsika
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Bodor Attila
Bodor Csenge
Bodor táp-terménybolt és kulcsmásoló
Bodor Zsófia
Bodorné Kancsár Anett
Bogdán József
Bojtor Zsófia
Bondár Krisztián
Borbély László
Borbély Tamás
Boros Botond
Boros Dominik
Boros Miklós
Boros Réka
Boros Zsombor
Borosné Hegyi Szilvia
Borosné Varó Beáta
BOSCH szervíz
Bozóki Beton
Bozóki László
Brezina Dóra
Brezina Fecó
Brezina Ferenc
Brezina Gábor
Brezina Gáborné Marcsi
Brezina Kata
Brezina Réka
Brodmann Erzsébet
Brodmann József
Brodmann Józsefné
Buranits Anna
Buranits Róza
Buranits Zsolt
Czár János
Czár Péter
Csapó Zsuzsanna
Cserkov Kft.
Cserna Evelin
Cserna Julcsi
Cserna Zsiga
Csoba Anita
Csoba Attiláné
Csoba Judit
Csománé Dr. Dreska Hajnalka
Csordás Csaba
Csordás Sándor
Csordás Sándorné
Csordásné Michélisz Inez
Csöme Kft. Ráckeve
Csörgő Mia
Csörgő Tibor
Csörgő-Major Kinga
Dávida Lívia
Deák Emília
Deák Tibor
Deák Viktória
Deákné Szabó Anikó
dr. Ammo-Riedl Renáta
dr. Csehné Németh Alexandra
dr. Csernyi Zsuzsanna
dr. Csuka Gyula
dr. Csuka Gyuláné
dr. Gazsi Gyula
dr. Szécsi Gábor
Draspó Lilla
Dudás Bianka
Dudás Gábor
DUNA FROST Kft.
Erdélyi Barna
Erdélyi Dóri
Erdélyi Máté
Erdélyi Vilmos
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Erdélyiné Rékasi Tímea
Erdős Bence
Erdős Dávid
Erdős Izabella
Erdős Lászlóné
Fábián Ferenc
Faragó Anna
Faragó Márton
Fehér Anna
Feigl Donát
Feigl Gabika
Feigl Gáspár
Feigl Izabella
Feigl Lipótné
Feigl Nándor
Feigl Nándorné
Feigl Péter
Feigl Zsuzsanna
Fejős László
Fejős Máté
Fejősné Turóczi Beáta
Fekete Éva
Fekete Zoltán
Feketéné Kiss Zsuzsa
Fövenyi Attila
Fövenyiné Kelemen Ágnes
Futrinka Kávézó & Pub
Gacs Ilona Irma
Garamszegi Péter
Gáspár Barbara
Gazsi Máté
Glöckl Dénes
Gonda István
Gonda Sándor
Grill András
Grill Andrásné
Gulyás Igor
Gyergyádes Ágnes
Gyergyádes Farkasné
Győri Hajnalka
Halász Ágnes
Halász Andrea
Halász László
Halász Lászlóné
Hargitai Anita
Hargitai Jánosné
Hermann Klaudia
Hermann Vanessza
Hoffmann István
Hoffmann Marianna
Horgosi Marika
Horváth Attila
Horváth Attiláné
Horváth Gyuláné
Horváth Szablocs és családja
Hrabusitzky Dániel
Hrabusitzky Enikő
Hubai Benedek
Hubai László
Hullár Viktória
Huszár Péter Bence
ifj. Csordás Sándor
ifj. Fehér Béla
ifj. Györke Péter
ifj. Kiss István
ifj. Marik Attila
ifj. Podruzsik Sándor
ifj. Rácz Ferenc
ifj. Schmidt Sándor
ifj. Vanya Attila
ifj. Wéber Péter
Ignácz Erika

Illés Adél
Illés Balázs
Illés Béla
Illés Elizabet
Illés Lajos
Illés Márk
Illés Péter
Jakab Julianna (Duska)
Jankovics Ferenc
Jankovics Ferencné
Jánosi Fanni
Jánosi Miklós
Jánosi Patrik
Jónak Éva
Juhász Edit
Juhász Ferenc
Juhász Ferenc és családja
Juhász Istvánné
Juhász Károly
Juhász Károlyné
Juhász Krisztina
Juhász Magdolna
Julcsi varrodája - Cserna Julcsi
Kádas Lili
Kaltenecker Juhász Teodóra
Kandi Zsuzsanna
Kányai Attila
Karácsonyi Bence
Karrabata Kft.
Kátai Péter
Kátai Zita
Katona József
Katona Marcell
Katona Mónika
Katona Norbert
Kausitz Károly
Kausitz Károlyné
Kausitz Noémi
Kazsamér Viktor
Kelemen Margit
Kemény István
Keszthelyi Balázs
Keszthelyi Bence
Keszthelyi Ignác
Keszthelyi Ignácné
Keszthelyi Kevin
Keszthelyi László Ignác
Keszthelyi László Mihály
Keszthelyi Máté
Keszthelyi Szilvia
Király Judit
Kirchner Zsuzsanna
Kis József
Kisné Magyar Piroska
Kiss Hajnalka
Kiss István
Kiss Olivér
Kiss Sándor
Kiss Tamás
Kissné Szalkó Hajnalka
Kobelák Beáta
Kócs Magdolna
Kolter Tibor
Kolterné Michélisz Mária
Kovács Kata
Kovács Krisztián
Kovácsné Fejes Orsolya
Kovács Ottó
Kovács Péter
Kovács Zsombor és családja
Körmöndi Ákos
Körmöndi András

Körmöndi Boglárka
Körmöndi Dávid
Körmöndiné Nagy Noémi
Krúdy Péter
Laki József
Laki Péter
Lancsák József
Lerner Mária
Lesti Akkumulátor
Lipsz Dezsőné
Lipsz Gizella
Lipsz Hajnalka
Lugosi Bence
Lugosi László
Lumei Sándor
Lumei Sándorné
Majer Andrea
Major Béláné
Major József
Major Józsefné
MAJOR Kft.
Malzseniczkiné Melkvi Gabriella
Manger Róbert
Manger Róbertné
Marik Attila
Markó Diána
Markó László
Markó Lili
Markóné Vali
Márkus Dávid
Márta Andrásné
Matic Adrienn
Matic Lili
Matus Gábor
Mayer Julianna
Mayer Márton
Mayer Mártonné
Mayer Nóra
Mayerné Schőn Klára
Mester Bence
Mester Miklós
Mesterné Szabó Beáta
Mező Erika
Michélisz Anna
Michélisz János
Michélisz Nóra
Michéliszné Hampel Ilona
Mika Dorina
Molnár Angéla
Molnár Károlyné
Molnár Lászlóné
Molnár Sándor
Nagy Edit Andrea
Nagy Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Gábor
Nagy Józsefné
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nika-Szatócs Kft.
Novák Alexandra
Novák István
Oláh Antal
Oláh Csilla
Oláh Dorka
Oláh Szabina
Oláhné Brodmann Katalin
Orsós György
Orsós Györgyné
OTP Bank
özv. Kelemen Istvánné
özv. Mayer Istvánné
özv. Michélisz Jánosné

18

2022. szeptember-október

özv. Riedl Árpádné
özv. Szabó Zoltánné
özv. Tisztán Ferencné
özv. Tuska Árpádné
Padla Viktória
Pákozdi Pál
Pákozdi Pálné
Pallinger Alexander
Pap Pál
Papp Dezső
Papp Lászlóné
Papp Tamás
Parti Katalin
Patai Kálmán
Pertics Rita
Pikk Pakk Épker Kft.
Pilczinger Patrik
Pilczinger Petra
Pilczinger Zsolt
Pilczingerné Major Hajnalka
Pintér András
Profil Center Kft.
Podruzsik Sándor
Podruzsik Sándorné
Pulai Jenőné
Rácz Adrienn
Rácz Boglárka
Radnics László
Radnics Sára
Répás Balázs és családja
Répás Boglárka
Répás Magdolna
Répásiné Manger Szilvia

Richárd Dávid
Riedl Árpád
Riedl Béla
Riedl Fanni
Riedl Fruzsina
Riedl József
Riedl Kornél
Riedl Norbert
Riedl Renáta
Riedl Tamara
Riedl-Gózon Lilla
Riedlné Bogdán Tímea
Riedlné Nagy Mária
Riel Vivien
Rossol Erzsébet Györgyi
Sándor Károly
Sándor Zsuzsanna
Sánta János
Sári- Metál Falusi Közért
Sári-Metál Kft.
Sárosi Imréné
Sárosi Viktória
Sas Éva
Schler Tibor
Schmidt Attila
Schmidt Balázs
Schmidt Dávid
Schmidt Ildikó
Schmidt Judit
Schmidt László és családja
Schmidt Mihály
Schmidt Vilmos
Schmidtné Radinkó Ágnes

Schneck Máté
Schneck Réka
Schneck Tibor
Schneckné Bukovszky Judit
Schőn Jánosné Marika
Schwarcz Györgyike
Schwarcz Petra
Schwarcz Zoltán
Schwarczenberger Gábor
Schwarczenberger József - Kenya
Soltész Mária
Somi Leventéné
Sorodi László
Sós László
Sós Soma
Sósné Michélisz Edina
Szabó Tímea
Szabó Zoltán
Szalay Zsolt
Szálené Orbán Anikó
Szaniszló István
Szeredi Szilárd
Szeredi Tamás
Szubotics Szilvia
Szűcs Ádám
Szűcs Béla
Szűcs Ferenc
Szűcs Olivér
Szűcs Tamás
Szűcs Tamás és felesége
Szűcsné Garami Andrea
Takács Sándor
Tisztán Ferenc

Tisztán Szilárd
Tóth Bende
Tóth Brúnó Makád Hills Edzőterem
Tóth János Makád Hills Teniszklub
Tóth László
Tóth-Csoba Nikolett
Turóczi Sándor
Turóczi Sándorné
Vadvirág Élménybirtok
Vadvirág Major
Vakulya Kálmán
Varga Dávid vidámparkos
Varga Kristóf
Varga László és családja
Varga Lászlóné
Varga-Csordás Anita
Vásárhelyi Lajos
Végh Erzsébet
Velkei György
Veszeliné Almási Julianna
Virág és ajándék üzlet - Grill Andrásné
Viski Edit
Viski Zsófi
Wágner Bernadett
Wágner János
Wágner Jánosné
Wágner-Berger Barbara
Wágnerné Ádám Ildikó
Wesselényi Miklós
Wesselényi-Wágner Judit

A 19. szigetbecsei Falunap fő támogatója a Vadvirág Élménybirtok volt. A vállalkozást
Kovácsné Fejes Orsolya és Kovács Krisztián vezetik. Mindketten szigetbecsei születésűek és
jelenleg is szigetbecsei lakosok. Itt működtetik a Vadvirág Élménybirtokot, az ehhez kapcsolódó
Vadvirág Majort és a Profil Center Kft-t.
Régóta támogatjátok munkával, adománnyal Szigetbecse község rendezvényeit. Miért tartjátok lényegesnek a közösség, a
közösségi élet ilyen jellegű támogatását? Fontosnak tartjuk,
hogy szép legyen a szülőfalunk és minél több esemény kerüljön
megrendezésre.
Milyen szabadidős tevékenységeket tudtok biztosítani vendégeiteknek? A Vadvirág Élménybirtokon 9 darab vendégház várja
a pihenni, feltöltődni vágyó vendégeket a kisebb családoktól, az
egészen nagy baráti társaságokig. A házak kedves, illatos virágokról lettek elnevezve: Liliom, Levendula, Rózsa, Pipacs,
Százszorszép, Nefelejcs, Margaréta. A természet közelsége
segít kikapcsolódni a hétköznapok világából. Elsősorban a
Duna kínál sportolási lehetőséget: evezés, úszás. Ehhez bérelhető nálunk kenu és sup is. Vannak bérelhető kerékpárjaink,
akár a Tassi zsilipig el lehet tekerni.
A látogatók főként milyen szolgáltatásokat szeretnek Nálatok
igénybe venni? Vendégeink a wellness részleget kedvelik a
leginkább. Milyen welness szolgáltatások segítik a teljes ellazulást? Jakuzzik és szaunák állnak vendégeink rendelkezésére.
Milyen nagyobb rendezvényeknek ad helyet az élménybirtok?
Családi összejövetelek, csapatépítő tréningek és esküvők is
megrendezésre kerülnek nálunk.
A szomszédságban lévő Vadvirág Major is várja látogatóit. A
Majorban milyen állatok találhatók? A Majorban a ma már ritkaságszámba menő őshonos magyar állatfajokkal, vadfajokkal és
egzotikus állatfajokkal is találkozhatnak a látogatók. Például:
lovak, pónik, szarvasok, papagájok, tevék, kenguruk és nyuszik.

Az állatokkal való megismerkedésen kívül mire van még lehetőség a Majorban? Az állatpark területén található nyuszi simogató, játszótér és egy mini vidám park is ugrálóvárral, kisvonattal.
Lehetőség van még lovaglásra és táborokat is szervezünk.
Mik a legújabb, már működő fejlesztések? A nyár folyamán 3 új
jakuzzit állítottunk be. Így most már minden ház közvetlen közelében található egy. Mit terveztek a közeljövőre? Igyekszünk a
vendégek igényeit felmérni, követni. Folyamatosan fejlődünk,
bővülünk.
Sok sikert kívánunk!
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Az idei nyár aszályos időjárásának hatására, nagy döbbenetünkre, a szemünk láttára kezdett "kifogyni"a víz a Szigetbecsei holt-ág medréből. A
meder több szakaszán cipőben lehetett sétálni. Sokáig semmit nem lehetett tenni ellene, mert hetekig tartott, mire megérkezett az Országos Vízügyi
Főigazgatóságtól az engedély a cselekvésre. Így az utolsó pillanatokban elkerültük a környezeti katasztrófát, a tömeges halpusztulást.
Önkormányzata állta. A cél az volt, hogy az RSD
(a „Kis-Duna”) vizét be lehessen kormányozni a
becsei holt-ágba egy teljesen elhanyagolt, növényzettel benőtt csatornán át. Több kilométert kellett a
vizet vezetni benne, míg céljához ért. A kiszáradás
előtti utolsó órákban sikerült cselekedni, amikor
végre az RSD vize befelé kezdett áramlani a régi
öntöző csatornába és elindult a Szigetbecsei holtág irányába. Másnap reggelre megjelent az RSD
vize a holt-ág zsilipnél. A nyitást követően megkezdődött a friss víz beáramlása a holtág medrébe.
Elvégeztek még egy tisztító kotrást, hogy ne
dugulhasson el egyik zsilip vagy áteresz sem. A jól
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, mint a
Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) és mellékvizeinek halgazdálkodási jogosultja, már hetekkel korábban felhívta a Közép Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság (KDVVIZIG) figyelmét a Szigetbecseiholtág vízszintjének rohamos csökkenésére és vízminőségének kedvezőtlen változására. A KDVVIZIG — amely szervezet az érintett vízterület
vagyonkezelője és vízügyi kezelője is egyben, közpénzekből finanszírozott alapfeladata az ökológiai
vízmennyiség és vízminőség biztosítása — kiszállt a
helyszínre és vízminőségi vizsgálatokat folytatott és
javasolták a vízpótlás mielőbbi megkezdését.
A védelmi munkálatok vízkormányzással kezdődtek. A holt-ág megmentésében kezdettől aktívan
részt vevő Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
halőrei a szigetbecsei, 20 éve nem használt öntöző
csatornákon, vízügyi szakirányítással, homokzsákos módszert alkalmazva, elvégezték a szükséges,
ideiglenes zárásokat. A becsei holtágnak már régóta
nem volt szabad összeköttetése a mederrel, ezért a
Ráckevei-Soroksári Dunából kiinduló elhanyagolt
csatorna torkolatának kitakarítása következett.
A vállakozó díját az RSD Barátai
Természetvédelmi Alap és Szigetbecse Község

vizsgázott rendszer ott marad és a későbbiekben is
használható a holtági vízpótlás céljából. Erre már
néhány nap múlva újra sor került, mert ahogy a
meder felszívta a vizet, a vízszint megint leesett és
a vízügyi szakemberek - most már minden gond
nélkül - ismételten kinyitották a zsilipet és pótolták
a vizet. /Pfeifer Rikárd szíves közlése alapján/
Az összefogásban részt vett a Ráckevei Dunaági
Horgász Szövetség, mely biztosította a humán erőforrást és a terepjáró gépkocsikat. Köszönet a halőröknek és a halászoknak! Anyagi támogatást nyúj-

Író-olvasó találkozó a Petőfi Sándor
Közösségi Színtér és Könyvtárban
2022. szeptember 26án Vig Balázs író járt a
szigetbecsei könyvtárban. A vidám író-olvasó
találkozón a Szigetbecsei
Általános Iskola 1. és 2.
osztályos tanulói vettek
részt kísérőikkel. Az
interaktív foglalkozás a 3
bajuszról szóló mese
körül forgott.
A programot a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár biztosította számunkra a Könyvtári Szolgáltató
Rendszeren belül. Köszönjük szépen!

tott Szigetbecse Község Önkormányzata és az RSD
Barátai Természetvédelmi Alapja. A Közép Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság egy szakirányító munkatársát küldte a helyszínre és egy nagy teljesítményű kotrógépet, amely az öntözőcsatorna helyi kotrásaiban segítette a vizet a holt-ág felé vezetni.
A szigetbecsei önkormányzat részéről kiemelendő Sósné Michélisz Edina polgármester és ifj.
Rácz Ferenc képviselő munkája. Polgármester
asszony reggel–este ment, tárgyalt, napközben
levelezett vagy telefonon győzködte a
Hatóságokat. Ifj. Rácz Ferenc amíg meg nem érkezett a segítség, működtette a szivattyúkat, próbált
levegőt biztosítani a halaknak, hogy túléljék ezt a
katasztrofális helyzetet. Szigetbecse község közmunkásai is részt vettek a munkálatokban, az átjáró megtisztításában.
Köszönet illeti az RDHSz halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezetőjét, Pfeifer Rikárdot is, aki
szívén viselve a holt-ág és a holt-ág élővilágának
sorsát - és minden lépésről tudósítva egy internetes
közösségi oldalon - végig részt vett a Szigetbecsei
holt-ág megmentésében!
Köszönet mindenkinek, aki segített!

Népmese Napja
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján van a Népmese
Napja. A szigetbecsei Faluházba jöttek volna ünnepelni a Tóparti
Óvoda óvodásai, de az esős idő miatt a „magyar népmesék mentek el”
hozzájuk. A szigetbecsei Petőfi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár
Papírszínházas interaktív meseelőadásain vett részt mindhárom csoport nagy érdeklődéssel, bátor szerepléssel és nagy vidámsággal.
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Szigetbecse Község Önkormányzata 2022. október
2-án vasárnap délután 2. alkalommal rendezte meg a
Balassi téren a Szent Mihály napi sokadalmat. E néphagyományra épülő kulturális rendezvény, mely a régi
búcsúk emlékét idézte fel a vidámparkos kiegészítéssel, a hűvös idő ellenére is sok látogatót vonzott. A
Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játszótere,
az Álomzug Társulás "A varázshal/Der Zauberfisch"
c. kétnyelvű bábműsora, a Moccantó népi játszótere, a
szigetbecsei Vadvirág Major állatsimogatója a Becsei

Tisztelt Lakosság! A 2022. évi Népszámlálás közeledtére tekintettel a legfontosabb időpontokra szeretném felhívni a figyelmüket:
1. A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és október 16.
között lehet kitölteni, egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen
keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni.
2. Mindazokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online
kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok
keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. A számlálóbiztosok helyi személyek, akik kitűzővel és kódszámmal ellátott igazolvánnyal igazolják magukat!
Ahol a számlálás akadályozott, ott értesítő kerül kihelyezésre.
3. Akinek nincs lehetősége a kérdőív internetes kitöltésére és a számlálóbiztosok felkeresésére sem teljesíti november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségét, november 21. és november 28. között pótösszeíráson kell megjelennie a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjénél, mint
helyi népszámlálási felelősnél.

Karácsonyi csomag
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy karácsonyi csomagok helyett az
idei évben 5.000, -Ft értékű ajándékkártyát ad az állandó
szigetbecsei lakcímmel rendelkező öregségi nyugdíjasok, a
kisgyermekes (18 év alatti) családok és a rászorulók részére. Az ajándékkártyák személyesen az alábbi időpontokban
és helyszínen vehetők át:
2022. november 07-től - november 30-ig a szigetbecsei Petőfi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtárban
(Szigetbecse, Makádi út 43.) Deminger Ágnesnél:
H, K, Cs, P: 9.00-11.00 és 12.00-15.30;
szerdán: 9.00-11.00 és 12.00-18.00 óra között.
2022. december 1-től december 19-ig a Polgármesteri
Hivatal épületében (Szigetbecse, Petőfi S. u.34.) lehet átvenni az ajándékkártyákat hétfőnként: 8.00-17.30 óra között.
Mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket kíván:
Szigetbecse Község Önkormányzata

Színházi előadás a Petőfi Sándor
Közösségi Színtér és Könyvtárban
2022. november 20-án, vasárnap 17 órakor a Szegedi Pinceszínház előadásában Molnár Ferenc „Játék a kastélyban” című vígjátékát láthatjuk. Az
előadás ingyenes, de regisztrálni kell a szigetbecsekulturkoz@gmail.com
címen vagy a könyvtárban.
Köszönjük a Déryné Program támogatását!

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Molnár
Jánosné temetésén részt vettek és a család fájdalmát részvétükkel,
virágok elhelyezésével enyhítették!
A gyászoló család

dekupázs klub Ádám Valival, a Szöszmötölő Kausitzné
Erzsikével, a Vidám Fonalak Diósi Ildikóval és közösségi színterünk kézműves foglalkozásai várták a gyerekeket. Nem hiányoztak a hagyományos körhinták és a dodzsem sem. A felnőttek a Tó-kilátóban lévő, a szigetbecsei
Új ÉLet MGTSZ történetéról szóló kiállítást is megtekinthették. A színpadon kialakított őszi dekoráció előtt
"szelfit", vidám hangulatú fotókat készíthettek kedves
látogatóink, akiket szeretettel várunk jövőre is!

A népszámlálás a KSH által 10 évente lebonyolításra kerülő legnagyobb statisztikai
adatgyűjtés (lakásra és személyre), mely az egész országban egyidőben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon végrehajtott adatfelvétel. A KSH a népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphat hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, élet- és lakáskörülményeiről, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról.
A 2021. évi népszámlálásról 2018. évi CI. törvény 3. § (1) Az adatszolgáltatás
- a (2) bekezdésben felsorolt adatkörök kivételével - kötelezően. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően
megadni. Kivételek: (2) Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy aki a népszámlálásban a fenti törvényi
kötelezettségét megtagadja, az akár 200 ezer forintos bírsággal is sújtható.
Bízom segítő együttműködésükben!
Csománé dr. Dreska Hajnalka
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyző,
mint helyi népszámlálási felelős
ÚJRA ADVENTI ABLAKDÍSZÍTŐKET ÉS
ABLAKVADÁSZOKAT KERESÜNK
SZIGETBECSÉN!
A játék lényege, hogy mint egy adventi naptár, december 1-től egészen december 23-ig Szigetbecsén minden
nap egy ablak ragyogjon fel a hónap aktuális napját jelző
számmal a község különböző pontjain! Szentestén, 24-én
pedig a karácsonyfák fénye díszíti mindegyik otthont. Így
karácsony felé közeledve egyre több, gyönyörűen feldíszített ablak fog világítani községünkben! Ehhez a játékhoz
hívjuk immár 3. alkalommal a szigetbecsei lakosokat, akik
egyrészt, mint ablakdíszítők, másrészt, mint a kivilágított
ablakok felderítői (ablakvadászok) vehetnek részt!
Jelentkezni ezen az e-mailcímen lehet:
szigetbecsekulturkoz@gmail.com
Csatlakozva a 2022. dec. 3-i adventi és mikulásnapi
ünnepséghez, kérjük, hogy az ünnepség napján a
mikulásvonat útvonalán minél több ablak világítson
(de számmal csak az 1., 2. és 3. ablak): Akácfa u.,
Lórévi u., Makádi út, Petőfi u., Napsugár u., Zöldfa u.!
Köszönjük!

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Fábrik Máté és Nagy Nóra 2022. 02. 25.
Hajlemász Attila és Feigl Anett 2022. 08. 06
Születések:
Temesvári Kilián, 2022. 08. 25. Várpalotai Nikolett Magdolna és
Temesvári Attila gyermeke.
Dudás Szófia Ájlin, 2022.09.26 Dudás Béla és Rafael Mercédesz gyermeke
Elhunytak:
Bubori István 1943. 08. 05. – 2022. 09. 09.
Molnár Jánosné sz. Réz Irma 1944. 07. 26. – 2022. 09. 24.
Mursich Éva 1978. 04. 26. – 2022. 08. 24.
Kancsár Antal 1963. 01. 10. – 2022. 09. (27.)
Répás Istvánné sz. Gyovai Magdolna 1952. 06. 11. – 2022. 09. 28.

