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Közeleg a határidő!
Elérkezett a tagdíjbevallás ideje a
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA tagjainak számára.
A bevallást elektronikusan, internetes online űrlapok kitöltésével kell
megtenni,
amelynek
határideje
2013.07.31. A tagdíjfizetési osztályba
való sorolás önbevalló lapját papíralapon is el kell készíteni és alá kell
írni. Aláírás nélkül a bevallás érvénytelen!
A kamarai 5000 Ft-os hozzájárulást
- ha még nem fizette meg - és a tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára kizárólag átutalással, vagy belföldi átutalási megbízással (sárga csekk) kell megfizetni
2013.08.31-ig. Csekket kamarai munkatársunktól igényelhet.
Befizetéskor a közleményben ne felejtse el feltüntetni a kamarai nyilvántartási számát!
A bevallás tehát két részből tevődik
össze:
1. Adategyeztető űrlap kitöltése (nem
kell kinyomtatnia),
2. Tagdíjfizetési osztályba sorolás

(röviden: tagdíj önbevallás) űrlap kitöltése, kinyomtatása, aláírása, beküldése.
Amennyiben Ön mentesül a tagság
alól, ez esetben az Üzenetküldő alkalmazáson a Regisztráció törlése legördülő menüben küldjön erről üzenetet
számunkra, hogy törölhessük nyilvántartásunkból.
Levelünkben megadtuk a kitöltéshez
szükséges azonosítóját (kamarai
nyilvántartási számát) és jelszavát.
A kitöltés előtt kérjük, minden szükséges adatot készítsen elő. A jelszóval
egyetlen bevallást lehet elkészíteni, a
bevallás végén a jelszó érvénytelenedik. Ha módosítani szeretné hibásan
elkészített bevallását, a kitöltési útmutatóban leírtak szerint tudja újra
aktiváltatni jelszavát.
A következő adatokat kérjük előkészíteni az űrlapok kitöltéséhez:
- Természetes személy esetén: őstermelői- vagy egyéni vállalkozói igazolványát.
- Gazdálkodó szervezet, jogi személy
esetén: adószámát, cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát,

stb.
- Minden esetben készítse elő főtevékenysége TEAOR vagy ÖVTJ kódját,
valamint
- Előző évi (2012. évi) nettó árbevételének összegét, ami a tagdíjfizetési
osztályba soroláshoz szükséges. Ha a
tagsági viszony létesítését megelőző
évben nem rendelkezett árbevétellel,
úgy a várható tárgyévi árbevételről
kell nyilatkoznia, ami alapján ideiglenes tagdíjfizetési osztályba soroljuk. Ha az árbevétele nem állapítható
meg, a tagdíj mértéke egységesen évi
25.000 Ft. A tagdíj osztályba sorolás
önbevallása azért lényeges, mert
amennyiben ezt nem teszi meg, akkor ezt a Kamara fogja Ön helyett
automatikusan megtenni az ide vonatkozó szabályok alapján. (lásd Kamara Alapszabályának G pontja)
A Kamara Tanácsadó hálózata természetesen szívesen segít a kötelezettség teljesítésében.
Cserényi József NAK tanácsadó

Keresek!

Kömlődön keresek villanyszerelőt, kőművest, festőt, alkalmi
munkást házfelújítási munkára.
Feltétel kömlődi lakcím, mobiltelefon, megfelelő szerszámok.
Tel: 20-4687710.

Új szolgáltatás!
Új szolgáltatást indít ez évtől a KÖMLŐDI HÍRHOZÓ szerkesztősége. A település lakóinak pár
soros, esetleg kis képpel hangsúlyozott (nem kereskedelmi!) hirdetéseit ingyenesen jelenítjük meg
az újság oldalain. A lap készítői fenntartják a jogot arra, hogy a meglévő szabad hely függvényében szerkesszék, alakítsák (a tartalmat nem módosítva) a beérkezett anyagokat!
A megjeleníteni kívánt hirdetéseket (képeket) a következő e-mail címre várjuk:
salamongy@t-email.hu
KÖMLŐDI HÍRHOZÓ • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Kömlőd Község Önkormányzata,
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. • Felelős kiadó: Kiss Ferenc polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 370 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-641X

2013. AUGUSZTUS

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Óvodavezetőt választottak
Két főiskolai, egy egyetemi diploma,
egy közoktatás vezetői diploma, számtalan szakmai és módszertani képzés,
óvoda- és fejlesztőpedagógusi, valamint szakértői gyakorlat, illetve a 20
oldalas szakszerű és tartalmas pályázat sem győzte meg a képviselő-testület egyes tagjait arról, hogy Furákné
Mózes Lilla alkalmas a kömlődi óvoda
vezetésére – legalább is ez derült ki a
képviselő-testület július 22-i ülésén,
ahol egyetlen napirendként az intézmény új vezetőjének megválasztása
szerepelt.
Mint arról még januárban beszámoltunk, akkor egy pályázat érkezett az
óvodavezetői állásra, de Kiss Ferenc
polgármester tájékoztatta a grémiumot, hogy az eljárást érvénytelennek
kell tekinteni, mivel a pályázó (a jelenlegi vezető) nem rendelkezik a köznevelési törvényben megfogalmazott azon
követelménnyel, miszerint az intézményvezetői megbízás feltétele a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség. A
szavazáskor aztán négyen mégsem támogatták az előterjesztést, hárman
tartózkodtak, így nem érvénytelenítették a pályázati eljárást, és ez év augusztus 31-ig továbbra is Senkár
Béláné irányítja a Gézengúzt.
Azonban szeptember elsejétől az intézményvezetőnek már rendelkeznie kell a
jogszabályban megfogalmazott végzettségekkel, így új pályázatot kellett
kiírni. Erre határidőig egyedüliként
Furákné Mózes Lilla adta be szakmai
önéletrajzát, s programját.
Megkezdődtek a kötelező egyeztetések,
melyek során a szülői választmány támogatta a jelölt kinevezését, az óvoda

dolgozói és a szintén őket képviselő
közalkalmazotti tanács azonban nem.
Ezt követte kedden elsőként a szakbizottsági meghallgatás, ami során egy
órán keresztül faggatták a pályázót elképzeléseiről, terveiről, majd szintén
egyhangúlag bizalmat szavaztak neki.
A testületi ülésen elhangzott, hogy
egyetlen pályázat érkezett, Furákné
Mózes Lilláé, ami mindenben megfelel
a törvényi előírásoknak. Az ezt követő
mintegy 70 percben aztán sok mindenről szó esett. Többek mellett arra a
kérdésre is válaszolnia kellett a szakembernek, miért jelentkezett szakmai
tapasztalat nélkül (válasz: egész életében óvodáskorú gyerekekkel foglalkozott, az elmúlt időszakban pedig
iskolaéretlen gyerekek készített fel az
iskolába lépésre, de mellette családsegítéssel, fejlesztőpedadógiával is foglalkozott).
Az előzetes egyeztetésekkel kapcsolatban a szakember úgy nyilatkozott: a
szülők utánajártak eddigi tevékenységemnek, munkámnak, s megfelelő referenciákat szereztek be döntésükhöz,
az pedig, hogy a dolgozók nemmel
szavaztak érthető, hiszen ebben a képlékeny világban az embereket riasztja
az új, a változás, de ez a közös munka
során feloldódhat.
Szó esett még a pályázat szakkifejezéseiről, a jelenlegi dolgozók munkahelyének megőrzéséről, sőt, még arról is,
nem akarja-e visszavonni a jelölt pályázatát.
Erre azt válaszolta: ez a testület kiírt
egy pályázatot. Én utánajártam, hogy
van-e megfelelő jelöltje az önkormányzatnak – nem volt. Egyedül én adtam
be pályázatot, amit nincs miért vissza

Furákné Mózes Lilla

vonnom.
A képviselő-testület végül név szerinti
szavazásról határozott. Furákné Mózes Lilla kinevezését támogatta Kiss Ferenc polgármester, Madari Ferenc alpolgármester, Fojtek Mihály bizottsági
elnök és Hastó Zoltán képviselő.
Ellene szavazott Bogáth István,
Hárskuti Attila és Szemeti Ferenc képviselők.
- Az eszem és a szívem mást-mást sugallt, s végül az eszemre hallgattam,
mert meg kell szüntetni azt az áldatlan
állapotot, ami az óvodában van, másrészt az is fontos, hogy az önkormányzat megfeleljen a törvénynek, ne hozzon azoknak ellentmondó, jogszabályba
ütköző döntést – indokolt a szavazást
követően Hastó Zoltán.
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Tankönyv

Civilek

A Magyarországi Szülők Országos
Egyesületének elnöke, Keszei Sándor
tájékoztatása szerint, örülnek annak,
hogy nemcsak készpénzzel lehet fizetni, de felhívta a figyelmet arra, sok
olyan család is kapott csekket, akiknek
ingyenesen járnak a tankönyvek. Hozzátette, a jogszabály szerint a tanulónak a beiratkozáskor kell az igényjogosultságot kérni és igazolni.
A KELLO-nál is megerősítették, amely
család csekket kapott, pedig jogosult az
ingyen tankönyvre, annak ne kell pénzt
befizetne, hanem szeptember elejéig az
iskolában kell igazolnia a jogosultságát, és ezek után törlik a rendszerből.
Már szortírozzák a tankönyveket,
minden iskolás személyre szólóan kapja meg őket. Az 1 millió 200 ezer diáknak 12 millió tankönyvet osztanak
majd ki augusztusban. A szülők Erzsébet-kártyával és több fajta utalvánnyal is fizethetnek országszerte
úgynevezett könyvtárellátó ponton és
húsz kijelölt postahivatalban.
A szükséges igazolások bemutatását
kéri a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
(KELLO) azoktól szülőktől, akik annak
ellenére kaptak befizetési csekket, hogy
gyermekük ingyenesen jogosult a tankönyvekre - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelési államtitkársága az origo.
hu-val.
A közlemény szerint az államtitkárságához több jelzés érkezett, hogy a térí-

Kétszázezer forint támogatást kapott
ez évben a Polgárőr Egyesület, amiből
elsősorban ruházati felszereléseket pótolnak – hangzott el többek között a
képviselő-testület július eleji ülésén,
melyen a civil szervezetek is beszámoltak tevékenységükről.
Bár a körzeti megbízottak személye
több alkalommal is változott, sikerült
mindegyikükkel jó munkakapcsolatot
kialakítani, ahogy az oroszlányi kapitánysággal, illetve a szomszédos települések megbízottaival is. Az önkéntesek kivették részüket a márciusi nagy
havazás kárelhárításában, valamint a
dunai árvízi védekezésben, ahol hat
nap alatt 169 órát teljesítettek.
Az idei évben eddig a 15 fős közösség
632 órát volt szolgálatban, és továbbra
is várják soraik közé azokat az önkénteseket, akik felelősséget éreznek a község közbiztonságáért, nyugalmáért.

Vért adtak
A szabadságok és a nagy meleg ellenére sem volt kevesebb véradó
július 15-én Kömlődön, mint az
általában lenni szokott. A 16 önkéntes között két új jelentkező is
volt: Bagi Márta és Kőrös Krisztina.
A további véradók névsora: Ábrahám Pál, Ábrahám Péter, Balassa
Csaba, Balázs Zoltánné, id. Banai
István, Bihariné Kardos Zsuzsanna, Bóka Ferenc, Borbély Ferenc,
Hegedűs Norbert, Held Márton,
Horváth Józsefné, Író László, Kiss
Brigitta és Szikszai Roxána.
Ez úton is köszönetét fejezi ki a
véradásért: Kovács Mihályné véradásszervező.

tésmentes tankönyvellátásra jogosult
gyerekek szülei csekket kaptak a
KELLO-tól. Hozzátették: a könyvtárellátó tájékoztatása szerint csak azoknak
küldtek ki díjbekérőt, akiknél a tankönyvfelelős a "szülő fizet" beállítást
választotta. Az ingyenes tankönyvre
jogosultak esetében ez csak úgy fordulhatott elő, hogy az iskola pontatlanul rögzítette a fizetési módot, vagy a
szülő elmulasztotta igényét hitelt érdemlően jelezni – írta az államtitkárság.
A tájékoztatás szerint kizárólag az iskola tudja a támogatásra való jogosultságot elbírálni, módosítani a hibás
megrendelést. Ezért a KELLO azt kéri
azoktól a szülőktől, akiknek gyermekei ingyenes tankönyvellátásra jogosultak, de díjbekérőt kaptak, hogy keressék fel az iskolát, mutassák be a
szükséges igazolásokat, például a csa-

ládi pótlék folyósításáról szóló igazolást, szakorvosi igazolást, önkormányzati határozatot.
Az államtitkárság közleményében emlékeztettek arra, hogy szeptember elsejétől az állam felmenő rendszerben, az
általános iskolában elsőtől a nyolcadik
évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai
nevelés-oktatásban
térítésmentesen
biztosítja a tanulók számára a tankönyveket. Ez azt jelenti, hogy a
2013/2014-es tanévben minden első
osztályos diák ingyen kapja meg a tankönyveket, és ez a kör évről évre újabb
évfolyammal bővül.
Az állam továbbra is fenntartja a
rászorultsági alapú tankönyvtámogatást azokon az évfolyamokon, amelyekre az ingyenes ellátás még nem terjed ki - áll a közleményben.

Itt a parlagfű szezon
Az elmúlt héten Tatabányán az előző hetekhez képest jelentősen magasabb
volt a pollenterhelés. Továbbra is a csalánfélék pollenszemeit regisztrálták
legnagyobb számban, koncentrációjuk közepes volt. Továbbra is jelentős
terhelést jelent a pázsitfűfélék virágpora több helyen magas szintet mértek.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Az előírt, parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése
érdekében helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre vagy bejelentés
alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi.
A parlagfű-mentesítési kötelezettség elmulasztása esetén a növényvédelmi
bírság mértéke 15 ezer forinttól ötmillió forintig terjed. A növényvédelmi
bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága jogosult.
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Hastó Zoltán elnök és Daróczy Sándor
szakosztályvezető a Kömlőd SK. teljesítményét elemezve kiemelte beszámolójában: a szezont jól kezdte a labdarúgócsapat, majd jött a hullámvölgy, és
ezzel elúsztak az érmes remények. A

rutinos játékosokkal felálló együttesnek sokáig reális esélye volt a bajnoki
címre, ám végül meg kellett elégedniük
a negyedik hellyel.
Az önkormányzat 250 ezer forinttal
támogatta az egyesületet, pályázati
forrásból pedig több mint másfél millió forintot fordíthattak sportfelszerelésre, illetve a pálya kiszolgáló egységeinek korszerűsítésére.
Három fő célterületet jelölt meg a
Kömlődért Közhasznú Egyesület beszámolója, amit a képviselő-testület
legutóbbi ülésén tárgyaltak meg.
Legfontosabb a régebben kialakult, és
jelenleg is élő hagyományok megőrzésének anyagi és személyes segítése, a
második ezen hagyományok felelevenítése, a település eseményeinek, ünnepeinek támogatása, illetve a taglétszám
bővítése, a község lakóinak mind aktívabb bevonása a tevékenységekbe.
Programjaik során részt vettek a veszélyes hulladékok gyűjtésében, az iskolai
ünnepségeken – kiemelten a Perczel
Mór emlékeseményeken, legnépszerűbb
rendezvényük pedig a bakancsos túra
sorozat, amin jó idő esetén több tucatnyian vesznek részt.
A Kömlődi Hagyományápolók és Értékteremtők Közössége több emlékeze-

Tűzgyújtási
tilalom!
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 2013. július 22-étől átmeneti
időre. Magyarország erdeiben a rendkívül gyors
felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki,
ezért a vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától
számított kétszáz méteren belüli területre a 2013.
július 22-án átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a
felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is,
valamint a közút- és vasút menti fásításokban,
beleértve a parlag és gazégetést is.
A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a
közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő
cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi,
erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
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tes programot, kiállítást is szervezett
az elmúlt évben. Az események sora
1943-as Don melletti tragédiára való
kegyeleti emlékezéssel vette kezdetét
2012 januárjában, majd májusban
kopjafákat avattak a temetőben a Hősök Napja alkalmából. Tavaly nyári
programjaik közül kiemelkedik a Trianoni békediktátum aláírásának 92. évfordulója alkalmából tartott ünnepség,
valamit az a tárlat, ami Pálóczi Horváth Ádám és Obernyik Károly életét,
valamint a település és a református
gyülekezet történetét dolgozta fel.
2004-ben alapították a Kömlődért Baráti Társaságot. A csapat aktivistái egy
év alatt közel nyolcszáz órát dolgoztak
a közösségért. Többek között az Idősek
Napi eseményt, az Anyák Napi műsort
kell megemlíteni, idén segítettek a rendezvénytér rendbetételénél, és oroszlánrészt vállaltak a Falunap sikeres lebonyolításában. A kilenc évvel ezelőtt
alakult közösség céljai között kiemelkedő hangsúlyt kap a hagyományápolás, a rendezvények, események sikeres
lebonyolításának segítése, s bár csak tizenkét bejegyzett tag van, ennek ellenére sokan mások is segítik a munkát
– emelte ki Madari Ferenc elnöki tájékoztatója.

Álláskeresők
A 2013. júniusi zárónapon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
regiszterében 497,0 ezer álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz képest 3,5%-kal (18,1 ezer fővel), az előző év azonos hónapjához képest 5,2%-kal (27,4 ezer fővel) mérséklődött. 500 ezer
alatt az álláskeresők létszáma utoljára a válság kitörésének évében, 2008-ban volt.
Júniusban a munkaerőpiacra jellemző szezonális ingadozás miatt általában az egyik legalacsonyabb az álláskeresők száma az
év során, amit a következő hónapokban a pályakezdő álláskeresők - iskolaév végével összefüggő, szintén szezonális jellegű jelenség beáramlása módosíthat. A legtöbb álláskeresőt továbbra
is Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
találjuk, e két megye a teljes állomány 21,2%-át adta. A férfi
álláskeresők száma a júniusi zárónapon 244,2 ezer fő volt.
Egy évvel ezelőtt a nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag
aktív népességhez viszonyított aránya 11,9 százalékot, a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya pedig 7,9 százalékot tett ki. Az 526 900 álláskeresőből 53 100-an részesültek
álláskeresési járadékban vagy álláskeresési segélyben, 189 700
ember foglalkoztatást helyettesítő támogatást (havi 22 800 forintot) kapott. 284 ezren viszont nem kaptak semmilyen pénzbeli támogatást.

