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      VIII. évfolyam 2. szám    -      2015. szeptember 

 

 

Felavattuk a kemencéket! 
 
Nagy izgalommal várta a falu apraja-
nagyja az idei Falunapot. Nemcsak azért, 
mert jó programok ígérkeztek, hanem mert 
ekkorra időzítették a készítők a kemencék 
átadását. Azt, hogy 2015. augusztus 1-én 
birtokba vehesse őket Kisbodak, hosszú 
tervezés, alapos előkészítés és gondos 
építés előzte meg. 

 

A beruházást teljes egészében a Kisbodakért 
Alapítvány finanszírozta, méghozzá célzott 
támogatásokból. Köszönet illeti az adományo-
kért a budapesti Aurum Accounting Kft-t, a 
balatonalmádi Bora Center Kft-t, Húshegyi 
Károlynét, Varga Ákost, Varga Tamást, Vecse-
iné Mészáros Líviát, a dunakeszi Víziló Plusz 
Kft-t és Winkler Károlyt, a Winkler Tüzép tulaj-
donosát. 

 
Maga a kivitelezés példaértékű összefogással, 
a mesterek és segítőik önzetlen munkájával 
valósulhatott meg. Álljon itt azok neve, akik 
tevőlegesen, fáradtságot nem kímélve dolgoz-
tak e nagyszerű cél érdekében: Blázsovits 
László, Gráczol Zoltán, Horváth János, 
Laskovics János, Németh Károly, Tóth József, 
Varga Attila, Varga Imre, Varga Zsolt, ifj. Világi 
József. (Reméljük, nem maradt ki senki sem a 
felsorolásokból! Ha mégis, azt megkövetjük, és 
valamilyen módon jóvá tesszük a hibát.)  

 
A boglyakemencék avatása a Falunap 
megnyitójának fontos része volt. Timár 

Gábor polgármester elmesélte a kisbodaki 
külső kemencék történetét, méltatta a 
kezdeményezést és a megvalósítást. Bán 
Elvira erre az alkalomra írt versét Légrádi 
Eszter szavalta el. Az énekkar hangulatos, 
témához választott dalokkal színesítette a 
programot. Horváth Luca a mindenki által 
jól ismert, „kisbencés” gyermekverset adta 
elő, a kisbodaki gyerekek pedig a kenyér 
készítését játszották el élvezetes formá-
ban. Szalay Lajos plébános szentelte fel a 
három kemencét és áldotta meg a benne 
sült ünnepi kenyeret. 
 
Az eredmény önmagáért beszél: a ke-
mencék jó helyre kerültek, látványosak, 
kitűnően működnek! Jó hírük – nemcsak a 
szóbeszéd, hanem az internet szárnyán – 
már messze száll: sokan jönnek és cso-
dálják új nevezetességünket. Kívánjuk, 
hogy sokáig szolgálják majd kemencéink a 
helybélieket és vendégeinket egyaránt! 
 

Bertalan Péter Zoltánné 
 

Üvegzseb: a Kisbodakért Alapítvány Kuratóri-
uma 1/2015.(I.2.) határozata értelmében a 
beruházásra fordítható összeg legfeljebb 
500.000 Ft volt. A tényleges bevételek és ki-
adások az alábbiak szerint alakultak: 
 

Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 

Támoga-
tói szer-
ződés  

250.000  
Anyag, 
fuvar 

63.440  

Anyagi 
támoga-
tás 

187.000  
Anyag-
költség 

187.000  

Egyéb 
támoga-
tás 

30.000  Munkadíj 100.000  

  
Gépi 
munkák 

30.480  

Össze-
sen 

417.000   400.920  
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Összefoglaló a 2015. év időközi 

választásairól 
 

Az „Összefoglaló az időközi polgármester 

választás eddigi eseményeiről” című cikk 

folytatásaként tájékoztatom a Tisztelt La-

kosságot, hogy Kisbodak Község Helyi 

Választási Bizottsága a 2015. március 29. 

napjára kitűzött helyi időközi polgármester 

választást eredményesnek tartotta. Kisbo-

dakon a névjegyzékbe felvett választópol-

gárok száma 304 fő volt, szavazati joguk-

kal 118 fő élt. A leadott szavazatok száma 

118 db volt, melyből érvénytelen szavazó-

lapok száma 1 db, érvényes szavazólapok 

száma 117 db. Rendkívüli esemény a vá-

lasztás időtartama alatt nem történt.  

A Helyi Választási Bizottság 

5/2015.(III.29.) HVB határozatával 

megállapította, a megválasztott polgár-

mester Timár Gábor független jelölt. 

 

Kisbodak Község Helyi Választási Bizott-

sága a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI törvény 302.§ (2) bekezdésében 

foglalt hatáskörében eljárva Kisbodak köz-

ségben az időközi képviselő választást 

2015. július 5. napjára (vasárnap) tűzte ki 

6/2015.(IV.09.) HVB határozatával. 

 

Kisbodak Község Helyi Választási Bizott-

sága a 13/2015.(VII.05.) HVB határozata 

alapján megállapította, hogy az időközi 

képviselő választás szintén eredményes 

volt. 

 

Kisbodakon névjegyzékbe felvett választó-

polgárok száma 305 fő volt, szavazati jo-

gukkal 121 fő élt. A leadott szavazatok 

száma 121 db volt, melyből mind érvényes 

is, így a részvételi arány 39,67 %. Rendkí-

vüli esemény ezen választás időtartama 

alatt sem történt.  

 

A választás során a legtöbb szavazatot 104 

db szavazatot a független képviselőjelölt-

ként nyilvántartásba vett Bertalan Péter 

Zoltánné szerezte meg, a második legtöbb 

szavazatot 83 db szavazatot a független 

képviselőjelöltként nyilvántartásba vett 

Varga Zsolt szerezte meg, a harmadik leg-

több szavazatot 44 db szavazatot a függet-

len képviselőjelöltként nyilvántartásba vett 

Szakál Péter szerezte meg. 

 

Az idei választások eredményeként Kisbo-

dak község képviselő-testülete a követke-

zők szerint állt fel: 

 

Timár Gábor  polgármester 

Bán Elvira   alpolgármester 

Bertalan Péter Zoltánné 

Horváth János 

Varga Zsolt   képviselők 

 

Veilandics Eszter 

HVI vezető 

 

 
 

 

Önkormányzati hírek bemutatása 

jegyzői szemmel 
 

Kisbodak Község Önkormányzat Képvise-

lő-testülete fokozott erővel és további lel-

kesedéssel folytatta a 2015. év első két 

hónapjában megkezdett munkát.  

 

Április hónapban tartott ülésén a képvise-

lő-testület felülvizsgálta és elfogadta a 

4/2015.(IV.16.) önkormányzati rendele-

tét a szervezeti és működési szabályzatá-

ról szóló 4/2014.(III.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

Timár Gábor polgármester az Mötv. 116. § 

(5) bekezdése alapján elkészítette és a tes-

tület jóváhagyta a helyi önkormányzat 
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2015-2019. év közötti gazdasági program-

ját, fejlesztési terveit. (Erről teljes cikk az 

újság 7. oldalán olvasható. A szerk.) 

 

Az áprilisi ülésen jogszabályi kötelezettsé-

gének eleget téve a testület pénzügyileg 

lezárta a 2014. gazdasági évet és elfogadta 

az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rende-

letét a 2014. évi költségvetésének végre-

hajtásáról.  

 

A fiatalok letelepedésének és lakáshoz ju-

tása érdekében megalkotta a 

6/2015.(IV.20.) önkormányzati rendele-

tét az első lakáshoz jutás támogatásáról.  

 

Május hónapban Dunaremete községgel 

együttesen tartott ülésén tárgyalást tartott a 

Püski község Önkormányzatával közös 

tulajdonban lévő hivatali épület, iskola és 

óvoda tulajdonjogának rendezése tárgyá-

ban. 

 

A Hivatali dolgozók szabadságolása érde-

kében megalkotta a 7/2015.(VI.8.) ön-

kormányzati rendeletét a Darnózseli Kö-

zös Önkormányzati Hivatalban a 2015. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről. 

 

 
 

A képviselő-testület 35/2015. /V.21./ hatá-

rozatával döntött Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi 

C. törvény 3. melléklet II.4. pontja szerinti 

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" 

jogcímű pályázat benyújtásáról, mely kere-

tében az Arany János, a Tőzike és a Fel-

szabadulás utcát kívánta felújítani. A 

15.066.373 Ft összegű beruházási költség-

ből a községet, 2.259.956 Ft összeg, 15 % 

önrész terhelné. 

 

Májusi ülésén megalkotta a 8/2015.(VI.8.) 

önkormányzati rendeletét a temető fenn-

tartásáról és a temetkezés rendjéről, mely 

2015. július 1 –től lépett hatályba. 

 

A képviselő- testület 38/2015. /V.21./ 

határozatával csatlakozási szándékát 

fejezte ki „A Dunára és mellékfolyóira 

alapozott fenntartható turisztikai 

infrastruktúra fejlesztésének előkészítése a 

magyar-szlovák-osztrák hármashatár 

térségben” című projekthez, későbbi 

pályázati lehetőségek kiaknázása 

érdekében 

 

Önkormány-

zati vagyo-

nát bővítve 

Dunasziget, 

Dunaremete, 

Lipót és 

Püski közsé-

gek Önkormányzataival közösen egy profi 

pulsFOG K-30/20 BIO típusú szúnyoggyé-

rítő berendezést vásárolt a szúnyogproblé-

ma megoldására. 

 

A 2015. július 5-én eredményesen lezajlott 

időközi képviselő választás eredményéről 

Kondorné Bertalan Erzsébet a Helyi Vá-

lasztási Bizottság elnöke a 2015. július 9-

én tartott ülésen számolt be. A 

9/2015.(VII.9.) önkormányzati rendelet 

elfogadásával a szervezeti és működési 

szabályzat újból módosult. 

 
Előző újságcikkben is „szót kapott” a köz-

ség honlapjának folyamatos frissítése 

téma. A testület a frissítés helyett egy telje 

sen új honlap mellett döntött és megbíz-

ta a Visi-Next Kft-t az új oldal elkészítésé-

vel a mai kor technikájának megfelelő fe-

lület érdekében. 
 

Veilandics Eszter sk. Jegyző 
 

http://kisbodak.hu 
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Játszótér, ifjúsági apartmanok 

 

 
 

2011-ben, uniós forrásból épült fel a 

„közösön” eurokonform játszóterünk. A 

kisbodaki gyerekek sokáig élvezhették, 

sőt Püskiről is hozták át a kicsiket a 

szülők. Sajnos, az évek során nagyon 

leromlott az állapota. A jogszabály előír-

ja a négyévenkénti minősítését is: meg-

felel-e a vonatkozó normának, azaz sza-

bad-e használni? A kivitelező szakvéle-

ménye szerint: „Úgy néznek ki a játékok, 

mintha a játszótér 10-15 éves lenne.” 

Bepótolva az elmaradást, a kivitelező 

útmutatása alapján teljes felújításról 

határoztunk. Az elvégzett munkák: 
 

 játékok lekezelése favédő vas-

taglazúrral, 2 rétegben, 

 csavarok áthúzása, hiányzó csa-

varok pótlása, a csavarokat védő, 

hiányzó műanyag kupakok pótlása, 

 amőba elemek cseréje, 

 ütéscsillapító homok tisztítása, 

visszapótlása, 

 vártorony tetőzetének javítása. 
 

A tizenévesek is szívesen töltötték itt 

szabadidejüket, főként az esti órákban, 

a várban. Sajnos a többszöri felszólítás 

ellenére sem voltak figyelemmel a higié-

niára és a pici gyerekekre, ezért a vár 

alsó szintjét be kellett deszkázni. 

A teljes felújítás mintegy 150 ezer Fo-

rintjába került a falunak. Bízunk benne, 

hogy nem kidobott pénz volt ez; kis-

gyermekeinknek sokáig nyújt élményt a 

kisbodaki „játszi”! A lelkiismeretes mun-

kákért köszönet illeti Kertész Ferenc 

gondnokot és segítőjét, Duskievicz Mar-

tint! A kamaszokat pedig felszólítjuk: 

vigyázzanak az eszközökre és ne szeme-

teljenek! Aki kárt okoz, az feleljen érte! 
 

A hivatal épületének tetőtere is meg-

újult: megszüntettük az évtizedes be-

ázást, új festést és padlóburkolatot 

kaptak a szobák, átvizsgáltattuk a víz-

vezeték- és elektromos rendszert. Elké-

szült tehát a három apartman. Az ön-

kormányzat felhívására első körben is 

több mint kétszeres volt a túljelentke-

zés, köszönhetően az elérhető 20.000 

Ft/fő/hó díjnak. Ennek ellenére az ön-

kormányzat nem adta bérletbe a lakáso-

kat e jelentkezői körnek. Úgy döntött, 

hogy új pályázatot ír ki: elsősorban 

olyan helyi vagy környékbeli fiatalokat 

várunk a lakásokba, akik Kisbodakon 

szeretnének letelepedni. Jelentkezési 

lap letölthető a hon-

lapunkról vagy kér-

hető a hivatalban. 

 

 

Lakástámogatási 

rendelet 
 

Az a 35 év alatti személy, aki Kisboda-

kon vásárol lakást vagy építkezik, ké-

relmére 100.000 Ft vissza nem téríten-

dő támogatásban részesül. Az összeg 

átadásának természetesen további ga-

ranciális feltételei is vannak. Megszüle-

tett gyermekenként – szociális helyzet-

től függően – további 30.000 Forintot 

ad az önkormányzat. A cél itt is a fiata-

lok helyben maradásának elősegítése. 
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Üvegzseb: Falunapi mérleg 
 

Önkormányzatunk 
úgy gondolja, 
hogy minden 
kisbodakinak joga 
van tudni, hogy 
mire mennyit köl-
tünk. Ennek szel-
lemében számo-

lunk be a 2015. évi falunapi bevételek és 
kiadások alakulásáról. 
 
Ezúton is köszönetet mondunk támogató-
inknak, akik összesen 335.000 Ft ado-
mánnyal segítették a falunap megrende-
zését: Agg-Duna Vadásztársaság, Bara-
nyainé Fazekas Rita, Czeferner Zoltán, 
Hanniker Pál, Hegyi Zoltán, Kertész Zsolt, 
Kolina Bt. Dunasziget, Lajos Katalin, 
Lőrinczy Sándor, Németh Miklós bácsi, 
Búzakalász MGTSZ Püski, Tóthné 
Czeferner Etelka, Vecsei Imre, Vecsei 
Zoltán, Világi Ottó. (Reméljük, e felsoro-
lásból se hagytunk ki senkit! Ha mégis, azt 
megkövetjük, és valamilyen módon jóvá 
tesszük a hibát.) További 200.500 Ft bevé-
telre tettünk szert leselejtezett eszközök, 
könyvtári könyvek és hulladék vasanyag 
értékesítéséből, továbbá a falunapi ebé-
dért kapott 500 forintos támogatásokból. 
Összes bevételünk így 535.500 Ft volt. 
 
A kiadásokat a fellépők tiszteletdíja, az 
ebéd alapanyagai és az egyéb kellékek 
(sátor, ugrálóvár, díjak a gyerekeknek stb.) 
tették ki, összesen 535.570 Ft értékben. 
Az egyenleg mínusz 70 Ft, tehát falunapi 
költségvetésünk gyakorlatilag nullszaldós 
lett, önkormányzatunk jól gazdálkodott. A 
pontos könyvelés az önkormányzatnál 
megtekinthető. 

Bertalan Péter Zoltánné 
 
 

Új környezetben modern  

könyvtár! 
 

A Kisbodaki Községi Könyvtár ez év júni-

usában a már szűkösnek bizonyult helyé-

ről, az önkormányzat épületéből a Kö-

zösségi Házba, egy tágasabb, akadály-

mentesített helyiségbe költözött. A fel-

tételeket itt is meg kellett teremteni. 

Szükség volt a világítás bővítésére, a 

helyiség festésére. Ezen felül 

infrapaneleket szereltettünk fel, hogy a 

könyvtár fűtése azokon a napokon is 

megoldott legyen, amikor a Házban más 

rendezvény nincsen, így a fatüzelésű 

kazánnal az egész épületet nem fűtjük 

fel. Emellett már gyors, 30 Mb/sec le-

töltési sebességű internet hozzáférés 

áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére. 

Mindezek költségeit Önkormányzatunk 

vállalta. A képviselő-testület tagjai és a 

falu apraja-nagyja is alaposan kivette 

részét a munkálatokból, a költöztetés-

ből. A falu összefogásának szép példája 

volt ez! 

 

 
 

A könyvtári bútorzatot pár évvel ezelőtt 

egy közeli vállalkozó készítette E búto-

rokat szabta át és egészítette ki a mes-

ter az új könyvtárhelyiség számára. A 

minket közvetlenül ellátó mosonmagyar-

óvári Huszár Gál Városi Könyvtáron ke-

resztül kértünk segítséget ún. kisértékű 

eszközbeszerzésre. Ennek sikere ese-

tén, free wifi segítségével akár a Közös-

ségi Ház előtti téren is szabadon netez-

hetünk! A számítógépes gépparkunk 

megújítását is tervezzük. 

A megszokott színvonalon, modern kör-

nyezetben várom régi és új tagjainkat a 

Kisbodaki Községi Könyvtárban! 
 

Bán Elvira könyvtáros 
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Nyerünk vagy nem nyerünk? 

 
Önkormányzatunk költségvetése komoly fej-

lesztéseket nem tesz lehetővé, leginkább 

csak a működést biztosítja. Ugyanakkor 

kötelező és önként vállalt feladataink 

sok pénzt igényelnek. Az elképzelés, az 

akarat megvan, már „csak” az anyagi for-

rás hiányzik. Honnan? Pályázatokból! Ma 

ez így működik: ha valamit fel akarunk 

újítani, meg akarunk építeni, netán ren-

dezvényt akarunk szervezni, akkor pályáz-

ni kell. Pályázunk is – mindenre, aminek 

értelmét látjuk. 

 Pályáztunk legrosszabb útjaink 

rendbetételére a maximális 15 mil-

lió forint értékben. Nem nyertünk. 

Megjegyezzük: az óvári járásból 

senki se nyert. Országosan a be-

nyújtott igényeknek is mindössze 4 

%-a kapott támogatást. Igen, jól 

írtuk: 4 %! 

 Pályázni akartunk az új könyvtár 

berendezési tárgyainak beszerzé-

sére. El sem jutottunk a pályázás 

lehetőségéig. Ha valakit érdekel, 

a könyvtáros vagy a polgármester 

elmeséli a történetet. 

 Pályázni akartunk a közösön egy 

igazi sportpálya kialakítására. 

Nem lehetett, mert nincs saját is-

kolánk! 

 Pályázni akartunk a hivatal épüle-

tének felújítására, szigetelésé-

re, akadálymentesítésére. Nem le-

hetett, mert hivatalunk nem önálló 

intézmény, csak a székhely önkor-

mányzat pályázhat! 

 Az elutasított útpályázatunk után 

megcsillant a remény: az adósság-

konszolidációban nem részesült te-

lepülési önkormányzatok fejleszté-

seinek támogatására írtak ki pá-

lyázatot. Nem indulhattunk, mert 

2012-ben az állam konszolidálta a 

közösségi házunkra felvett hitelt. 

 Pályázunk – huszonnyolcad-

magunkkal – a ladikkikötő rendbe-

tételére, sója és kajak/kenu ki-

emelőre. A pályázat benyújtása fo-

lyamatban van, döntés 2016-ban 

várható. 

 Pályáztunk testvér-települési 

programban a Bethlen Gábor Alap-

nál. NYERTÜNK! A pályázott 2,1 

millió forintból 700 ezer forintot 

kaptunk. S hogy mire kaptuk a 

pénzt? A projekt címe: „Valóságos 
és virtuális vízi túraútvonal Kis-
bodak és Nagybodak között”. Nyil-

ván nem ez most a legfontosabb 

Kisbodakon. Mégis örülünk neki, 

igyekszünk kézzelfogható eredményt 

produkálni belőle a 2016. április 

30-i határidőig. 

 Nem pályázat, inkább együttműködés 

eredménye: lakossági igény alap-

ján, az ÉDUVÍZIG segítségével meg-

épülhet egy hídkorlát a Pontyos-

Örvényi csatornán. 

 A LEADER-Egyesületnél 11 közös 

projektet támogatunk, 5 projekt-

javaslatot pedig egyénileg nyúj-

tottunk be: pályáznánk a temető 

rendbetételére (kerítés, burkolat, 

járda), a faluban keletkező zöld-

hulladék hasznosítására (aprító-

gép), az önkormányzat épületének 

fűtés-korszerűsítésére (pellet-

kazán), Kisbodak értékeit bemutató 

tanösvény kialakítására és a ke-

mencék környékének fejlesztésére. 

Mint látható, mindent megpróbálunk. Ha 

mást nem, tapasztalatot gyűjtünk, amit a 

további pályázatoknál felhasználhatunk. 

Azt azonban tudni kell, hogy pályázni 

csak arra lehet, amire a pályázatot kiír-

ják. Hiába szeretnénk például a rossz 

útjainkat rendbe tenni, ha – mondjuk – 

informatikai fejlesztésre van pályázati 

lehetőség. De nem adjuk fel! 

Ígérjük, rendszeresen beszámolunk a sike-

rekről és a kudarcokról egyaránt. 

 

a képviselő-testület 
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Polgármesteri program 
 

A vonatkozó törvény értelmében a hivatal-

ba lépését követően a polgármester gazda-

sági programot hirdet. A 2014-2019. közöt-

ti ciklus polgármesteri programját Kisbo-

dak Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 21/2015. (IV.16.) Határozatával 

elfogadta. 

Mint látható, igyekeztem a hagyományos 

értékek (falukép, népszokások, összefogás) 

mellett napjaink kihívásainak megfelelő 

elemeket hangsúlyozni: fiatalítás, turizmus, 

környezetvédelem. Íme a részletes prog-

ram: 

 

1. Kisbodak faluképének megőrzése, 

fejlesztése. 

1.1. Részvétel a „Virágos Magyaror-

szág” mozgalomban. 

1.2. „Tiszta udvar, rendes ház” mozga-

lom helyi meghirdetése. 

1.3. Belterületi utak, hidak, átereszek 

felújítása, karbantartása: saját erő-

ből, ill. pályázat útján. 

1.4. Temető helyett sírkert: temetőgon-

dozás új szemlélettel, kerítés építé-

se, díszburkolat a ravatalozó elé. 

1.5. Közterületek virágosítása, parkosí-

tása a helyi civil egyesületek be-

vonásával. 

2. A fiatalok helyben maradásának, 

letelepedésének elősegítése. 

2.1. Községháza tetőterében három 

garzonlakás kialakítása, lakástaka-

rékosságra ösztönzés. 

2.2. Letelepedési és születési támoga-

tás bevezetése. 

2.3. Adórendeletek felülvizsgálata. 

3. Turisztika, sport. 

3.1. Hatékony együttműködés a helyi 

sportegyesületekkel, vízitúra szer-

vezőkkel. 

3.2. A VizCsöppek Mozgalom tarta-

lommal kitöltése. 

3.2.1. A gátőrház vízi kulturális 

hellyé alakításának elősegíté-

se. 

3.2.2. Programok szervezése, a 

természet és a vízi világ meg-

szerettetése a fiatalokkal. 

3.2.3. A helyi természeti és épített 

emlékeket bemutató tanös-

vény létrehozása. 

4. Hagyományőrzés. 

4.1. Régi, helyben űzött mesterségek 

kutatása, tárgyi emlékeinek bemu-

tatása a leendő Vízi Kultúrházban. 

4.2. Népszokásaink életben tartása, 

művelése. 

4.3. Kisbodaki külső kemencék újjá-

építése. 

5. Infokommunikáció és művelődés. 

5.1. Kábeltelevíziós és kábelnetes há-

lózat kiépítése, intézményi és 

egyéni hozzáférés biztosítása. 

5.2. Új könyvtári közösségi tér létreho-

zása a közösségi házban. 

5.3. Közösségi programok szervezése, 

kulturális rendezvények kezdemé-

nyezésének támogatása. 

6. Energiahatékonyság és környezettu-

datosság javítása. 

6.1. A községháza és a közösségi ház 

napelemes rendszerének hatéko-

nyabb kihasználása. 

6.2. Infrafűtés kialakítása a könyvtári 

közösségi térben. 

6.3. Zöldhulladék közösségi feldolgo-

zása, hasznosítása.. 

 

A felsorolás természetesen nem tartalmaz-

hat minden részfeladatot, csupán a célt és 

az ennek megvalósítása érdekében tett fon-

tosabb állomásokat. Vallom, hogy a terv 

megvalósítása híven szolgálja Kisbodak 

jelenét és jövőjét. A program végig vitelé-

ben az önkormányzati képviselő-testület 

elkötelezett. Most Önt, Kisbodak polgárát 

kérem: függetlenül attól, hogy a válasz-

táskor rám szavazott-e vagy sem, támo-

gassa e programot! Szolgáljuk Kisbodak 

értékeinek megőrzését közösen és segítsük 

elő fejlődését együtt! 

 

 

Timár Gábor 

polgármester 
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A KEMENCÉK HASZNÁLATA 
 

A személy- és vagyonbiztonság érdeké-
ben a kemencék használatának igényét 
előzetesen be kell jelenteni Horváth Já-
nosnak (tel: +36-30/337-0352) vagy Timár 
Gábornak (tel: +36-30/216-6763). A részle-
tes szabályokat a kemencéknél elhelyezett 
tabló tartalmazza. 
Kellemes időtöltést 
és gasztronómiai 
élményeket kíván 
a Kisbodakért Ala-
pítvány kuratóriu-
ma! 

 
 

LOMTALANÍTÁS és … 
 

2015. szeptember 25-26-án tartjuk 

az éves lakossági lomtalanítást. A 

konténer – a megszokott helyen – a 

közösön lesz. Kérjük, hogy a konté-

ner mellé ne helyezzenek el hulladé-

kot! Ha kevés a kapacitása, rendelünk 

még egyet! 

 

 
 

Kísérletképpen rendezünk egy bolha-

piacot a lomtalanítással párhuzamo-

san. Aki sajnálja kidobni megunt hol-

miját, hozza el 2015. szeptember 26-

án, szombaton 8 és 11 óra között a 

közösségi ház elé, és értékesítse 

néhány forintért. „Lehet, hogy más 

még örül annak, ami nekem már feles-

leges!” Alku: kötelező! 

Közmeghallgatás  
 

Október 12-én, hétfőn 18:00 órakor a 

közösségi házban közmeghallgatást 

tartunk. Témák: polgármester beszámo-

lója az elmúlt évről és a falu ügyes-

bajos dolgainak felszínre hozása. Tisz-

telettel várjuk a lakosságot a fórumra. 
 

k.t. 
 

Adóbevallás, változás bejelentési 

kötelezettség  
 

Tájékoztatom a 

lakosságot, hogy 

ha adófizetési kö-

telezettségében 

változás (adás-

vétel, ajándékozás, öröklés stb. útján) 

következett be, akkor azt a tényt az Ön-

kormányzati Adóhatósághoz (Darnó-

zseli Közös Önkormányzati Hivatal, 

9232 Darnózseli, Ady Endre u. 8. Tel.: 

96/208-263, e-mail: 

ado@darnozseli.hu) 15 napon belül be 

kell jelenteni! 

 

Adatszolgáltatásból megállapítottuk, 

hogy több telektulajdonos nem tett 

eleget bevallási kötelezettségének! 

 

Kérjük, hogy az érintettek bevallási 

kötelezettségüknek haladéktalanul te-

gyenek eleget a hivatalban beszerezhető 

formanyomtatványon. A bevallás be-

nyújtásának elmulasztása mulasztási 

bírság kiszabását vonhatja maga után. 

Segítő közreműködésüket előre is meg-

köszönjük! 
Borbélyné Csordás Katalin 

ügyintéző 
 

 

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormány-

zatának lapja – Felelős kiadó: Timár Gábor 

polgármester. Szerkesztő: Timár Gábor. Elérhe-

tőségek: 96/215-506, 30/216-6763; 

hivatal@kisbodak.hu Ingyenes kiadvány. Meg-

jelenik 140 példányban. 
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