2015. április
Beled Város Önkormányzatának hírei
TÁJÉKOZTATÓ
az avar és kerti hulladék égetéséről
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
(továbbiakban: OTSZ) előírja az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
legfontosabb szabályokat. Ennek értelmében a külterületi égetés szabályai
az alábbiak:
Szabadtéri külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb
növényi hulladék) égetést engedélyeztetni kell a terület szerint illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Az engedélyezés illetékköteles
(3000 Ft) és az égetés megkezdése előtt legalább
10 nappal korábban kell kezdeményezni.
A belterületi égetésre vonatkozóan Beled Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalkotta 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendeletét
„az avar és kerti égetés szabályairól”.
A rendelet értelmében az avar és kerti hulladék égetését két időszakban
lehet végezni:
a.) tavasszal: március 1. – május 31. között
b.) ősszel: szeptember 1. – november 30. között.
A megjelölt időszakokon belül kizárólag
hétfőn:
16,00 órától – 21,00 óráig,
pénteken: 8,00 órától – 21,00 óráig,
szombaton: 8,00 órától – 12,00 óráig
– az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni.
E rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.
Az égetés szabályai:
- Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén lehet
végezni.
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Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező
segédanyag nem alkalmazható.
TILOS az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási
intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.
Az égetést telken belül kell végezni!
Közterületen avar és kerti hulladék égetése TILOS, kivéve a park
és közterület fenntartással megbízottat.
Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb
hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, sörös palack, gumi,
gumiféleségek, csomagoló és festékanyagok, stb.).

Amennyiben valaki az égetés szabályait megszegi és az égetés fenti
időpontján kívül avar és kerti hulladékot eléget, 150.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
Fontos szabály: országos, vagy megyei tűzgyújtási tilalom esetén az
érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha ezt az
önkormányzat rendelete megengedi!
Beled, 2015. március 31.

Dr. Gál László jegyző

Beled Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
BEVÉTELEK

ezer Ft

I.Közhatalmi bevételek
ebből:telekadó
iparűzési adó
gépjárműadó
talajterhelési díj
egyéb közhatalmi bevétel

122 044
18 200
..90 000
..12 500
1 000
344

II.Működési bevételek
ebből: szolgáltatások bevétele
közvetített szolgáltatások ellenértéke
tulajdonosi bevétel
kiszámlázott ÁFA
kamatbevételek

46 585
34 759
450
9 476
50
1 850
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III.Működési célú támogatás államháztartáson belül
önkormányzatok működési támogatása
működési támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatott )
egyéb működési támogatásértékű bevétel
védőnő, iskolaorvos támogatás
IV.Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
Kastély tetőfelújítás
Betonáru Irodaház
Szabadidőközpont támogatás
V.Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
MAZSIHISZ
VI. Felhalmozási bevételek
Betonáru telekértékesítés

271 409
239 110
10 339
14 041
7 919
35 508
6 000
28 721
787
60
60
2 500
2 500

VII: Finanszírozási bevételek
Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

116 812
32 367
84 445

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

594 918

KIADÁSOK

ezer Ft

I.Önkormányzat működési kiadásai
ebből:
települési hulladékgazdálkodás
közutak karbantartása
személyszállítás
önkormányzati jogalkotás
közvilágítás
városgazdálkodás
katasztrófavédelmi tevékenység
védőnői feladatok
iskolaorvosi feladatok
közfoglalkoztatás
köztemető

123 027

3

662
15 000
1 135
17 058
5 080
58 081
273
10 324
212
12 341
2 861

II.Szociális juttatások
gyógyszertámogatás
temetési támogatás
rendkívüli települési támogatás
köztemetés

2 265
100
500
1 165
500

III.Működési célú támogatások kiadása
BURSA
civil szervezetek
sporttevékenység
MAZSIHISZ
városgazdálkodás
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Arany János program
Móvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás
IV.Önkormányzat beruházások
ebből: szabadidőpark létesítése
napelemek beruházás önerő

126 095
490
12 601
1.000
60
1 259
109 785
225
675
6 000
1 000
5 000

V.Önkormányzati felújítások
ebből: Betonáru irodaépület felújítása
kastély tetőfelújítás
Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés, tűzjelző rendszer
kialakítása
VI.Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
első lakáshoz jutók támogatása

68 030
43 030
21 000
4 000
1 800
1 800

VII.Intézmények kiadásai
Beled Közös Önkormányzati Hivatal kiadása
Beledi Általános Művelődési Központ kialakítása
VIII.Tartalék
működési

230 954
101 560
129 394
36 747
36 747

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

594 918

Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező
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TÁJÉKOZTATÓ
az étkezési és szociális ellátás térítési díjairól
Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta
6/2015.(III.31.) önkormányzati rendeletét az étkezési és szociális ellátás
térítési díjairól. A rendelet hatálya a Beled székhelyen működő
napköziotthonos konyháról étkezőkre, továbbá a Beledi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulásban lévő önkormányzatok illetékességi
területére terjed ki.
1.) A Beledi Általános Művelődési Központban az étkezést
igénybevevők által fizetendő térítési díjak:
a) óvodai gyermekek esetén háromszori étkezésnél 297 Ft
b) alsó tagozatos általános iskolai tanulók esetén
b1) háromszori étkezésnél 352 Ft,
b2) csak ebéd esetén 218 Ft,
c) felső tagozatos általános iskolai tanulók esetén
c1) háromszori étkezésnél 374 Ft,
c2) csak ebéd esetén 234 Ft,
d) felnőtt ebéd esetében 605 Ft.
2.) A Szociális és Gyermekjóléti Társulás által nyújtott szolgáltatások
intézményi térítési díjai az alábbiak:
a) A családi napközi ellátás díja, étkezést igénybevevő
gyermekek esetén: 320 Ft/nap (Az intézményvezető egyéni
kérelemre a család szociális helyzete alapján a fizetendő
személyi térítési díjat csökkentheti.)
b) A családi napköziben az étkezést igénybe nem vevő gyermekek
számára a szolgáltatás ingyenes.
c) A szociális ellátások intézményi térítési díja étkeztetés esetén:
520 Ft/adag, házi segítségnyújtás esetén: 300 Ft/óra
(A szociális étkezők részére az ebédkihordásért fizetendő
térítési díj a jövedelmi viszonyoktól függetlenül naponta 100
Ft/alkalom.)
d) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan
rászorulók 40 Ft/nap, a szociálisan nem rászorulók 130
Ft/nap térítési díjért vehetik igénybe.
Ezen rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.
Beled, 2015. március 31.

Dr. Gál László jegyző
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Beledi Általános Iskola
A tavaszi szünet ideje: 2015. április 2-tól (csütörtök) április 7-ig (kedd). A
szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8-án, szerdán lesz.

ISKOLAI BEIRATKOZÁS
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
anyakönyvi kivonat-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői
vélemény,
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság
szakértői véleménye.
Nyilatkozat: életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat: a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 4. sz. melléklet)
Kérjük, hogy a diákigazolványok időben történő megrendelése érdekében a
jelentkezéskor hozzák magukkal az igazolvány térítési díját (1400 Ft).
Borosné Tóth Zsuzsanna igazgató

Tiszán innen Dunán túl
2015. március 6-án pénteken voltunk Győrben a Zichy palotában, a Tiszán
innen Dunán túl népdaléneklési verseny megyei fordulóján. Összesen 54
fellépő volt: szólóénekesek, kisegyüttesek és nagyegyüttesek. Kicsik és
nagyok egyaránt, általános és középiskolások is. Mi a 7-8. osztályos
korosztályhoz tartozunk, nagyegyüttesként léptünk fel. A csapat tagjai:
Bognár Lili, Horváth Dorottya, Horváth Eszter, Módos Eszter, Pintér
Eszter, továbbá Bertha Zsófia és Skultéty Karina, de ők sajnos Győrben
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nem szerepelhettek. Mi ötvenedikként léptünk fel. Nagyon hosszú volt a
várakozás, de közben sok jó produkciót hallottunk. Nekünk nagyon tetszett
a kapuvári fordulóból továbbjutó két Barnabás, és az azonos kategóriában
induló csornai csoport is. Csodáltuk, hogy sok fiú is részt vett a
megmérettetésen. Gats Mária tanár néni készített fel és kísért el minket.
Köszönjük! Kellemes napot töltöttünk el, és bronz fokozatot kaptunk.

Tavasz színfoltjai
Március 12-én csütörtökön került megrendezésre a hagyományos kulturális
és művészeti bemutató, amelyről Bertha Zsófia 8. A osztályos tanuló
számol be:
A tanulók több különböző kategóriában mutatták meg, hogy mit tudnak.
Az alsósok többsége egy-egy tavaszi verssel készült, de volt olyan tanuló
is, aki népdalokat énekelt, vagy valamilyen hangszeren játszott.
A harmadik osztályosok közül néhányan népi gyermekjátékokat adtak elő.
A felsősök is sok tavaszi verssel készültek és a zeneiskolások szintén
zongoráztak vagy gitároztak. Véleményem szerint a gyerekek nagyon jól
felkészültek, gyakoroltak, mert senki nem hibázott, színvonalas
produkciókat hallottunk. Nekem nagyon tetszett Horváth Cili éneklése, a
Beledi Énekegyüttes, a versmondók közül Horváth Cili, Nyitrai Zsófi,
Horváth Eszter és Módos Eszter. A Művelődési Ház kiselőadójában
tekinthetők meg azok a rajzok, festmények, és a különböző alkotások,
amiket a tanulók saját kezűleg készítettek el erre az alkalomra. Nekem
nagyon tetszettek Skultéty Karina rajzai, de a többi alkotás is nagyszerűen
sikerült. Gratulálunk nektek, ügyesek voltatok és nagyon szép munkák
születtek.

Versenyeredmények
2015. január 23-án rendeztük meg a Kalmár László Országos Matematika
Verseny iskolai fordulóját, amelyen 22 felsős tanuló vett részt, közülük
Lukács Gergő 6. A osztályos tanuló jutott a megyei döntőbe, ahol a
középmezőnyben végzett.
Az Orchidea Pangea Országos Matematika Verseny iskolai fordulóján 27
felsős, és 15 alsós gyerek vett részt 2015. február 25-én.
2015. február 20-án Csornán rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematika
Versenyt, amelyen 3-8. osztályos tanulóink közül 19-en mérték össze
tudásukat a megye többi diákjával, akik közül Antal Enikő Zsófi 3.
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A osztályos tanuló a 8. helyezést érte el.
A matematika versenyekre felkészítő tanárok: Borosné Tóth Zsuzsanna,
Csóka Tiborné, Kovács Zoltánné, Majorné Kovács Mária, Vaspöriné Kótai
Szilvia és Zsiray Dénesné.
A Teleki Pál Országos Földrajzverseny iskolai fordulóján a legjobb
eredményt Bándoli Dániel 7. B és Lukács Ádám 8. A osztályos tanulók
érték el. Felkészítő tanáruk: Ágostonné Hajnali Csilla

Márciusi sporteredmények
Március 25-én Győrben rendezték a mezei futóverseny megyei
döntőjét, a következő eredményeket érték el a tanulóink:
II. kcs. Eőry Eszter 19. hely
III. kcs Csapat: 4. helyezés
Csapattagok:
Varga Melitta 22. hely
Barabás Laura 27. hely
Kürti Regina 28. hely
Foki Regina 41. hely
Pintér Viktória 47. hely
IV. kcs. Csapat: 4. helyezés

Csapattagok:
Horváth Vivien 9. hely
Módos Eszter 13. hely
Fehér Dóra 27. hely
Horváth Martina 47. hely
Dobos Andrea 51. hely
IV kcs. Egyéni
Horváth Soma 8. hely
Felkészítő tanárok: Török
Jeanette, Takács Sándor

Diákolimpia- kispályás foci
Mindhárom korcsoport (3-4., 5-6,és 7-8. osztály) csapatunk megnyerte a
körzeti bajnokságot. Így bejutottak a megye kilenc legjobb csapata közé.
Megyei elődöntők a áprilisban lesznek.
Felkészítő tanár: Takács Sándor

Nyílt Nap az iskolában.
Az idei tanévben március elején rendeztük meg az alsó tagozatban a
hagyományos nyílt napot. Minden osztályban matematika és magyar órákat
nézhettek meg az érdeklődők. Sok szülő, nagyszülő érdeklődött a
gyermekek munkája után.
Horváthné Krétai Ilona munkaközösségvezető
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Kinder+Sport!
2015. március 27-én Zalakaráton került megrendezésre a Kinder+
Sportvetélkedő regionális elődöntője. A Beledi Iskola Csapata III. helyezést
ért el. A csapatot 4-4 második, harmadik, negyedik osztályos tanuló alkotta.
Minden versenyző névre szóló oklevelet, és tárgyjutalmat kapott. A
versenyen a tanulók jól érezték magukat, és sportszerűen viselkedtek.
Jövőre újra pályázunk Kinder+Sport vetélkedőre.
Felkészítő tanáruk: Horváthné Krétai Ilona
Tisztelt Lakosság!
2015. április 23-án, (csütörtökön) 8-18 óráig elektronikai
hulladékgyűjtés lesz Beledben, a Művelődési Ház mögötti területen.
Lehet hozni: háztartási nagygépeket (mosógép, mosogatógép, elektromos
tűzhely, hűtőszekrény stb.), háztartási kisgépeket (konyhai robotgép, mikro,
hajszárító, vasaló, porszívó, hősugárzó, varrógép, stb.) elektromos
barkácsgépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket (TV, video, rádió,
DVD, számítógép, monitor, nyomtató, stb.).
A gyűjtéssel a beledi óvoda és az iskola alapítványát támogatja!
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Ágostonné Hajnali Csilla igazgatóhelyettes

Beledi ÁMK Óvoda
•
•
•
•
•

Április 1-én érkezik a nyuszi az óvodába. Megköszönjük a Szülői
Közösség hozzájárulását a gyerekek ajándékozásához.
Április 11-én (szombaton) 13 órára társadalmi munkára hívjuk a
Kedves Apukákat, Anyukákat és segíteni vágyókat.
Április 14-én egyéni és csoportfényképezés lesz.
Április 18-án a Tavaszi Fesztiválon szerepelnek a
nagycsoportosok.
Április 22-én 9 órakor a tornacsarnokban kerül megrendezésre a
térség óvodáival közösen az OVIOLIMPIA. Szeretettel várjuk a
lelátókra a szurkolókat!
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•

•

Április 23-án Elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk az iskolával
közösen. Reggel 8 és délután 18 óra között bárki elhelyezheti
elavult elektronikai készülékeit a Művelődési Ház és a Konyha
közötti területen.
Április 27-én és 28-án 8 és 16 óra között lesz a 2015. - 2016- nevelési évre az óvodai beiratkozás. A Nemzeti Köznevelési tv. 8 § értelmében 2015. szeptember 1-től kötelező lesz az óvoda látogatása
azon gyermekek számára, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik
3. életévüket. Továbbá azokat a gyerekeket is be kell íratni, akik
2016. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok :
- Születési Anyakönyvi Kivonat
- a gyermek TAJ száma
- a gyermek oltási könyve
- a szülő telefonszáma
Gerencsérné Németh Erika
intézményvezető

Beledi ÁMK Művelődési Ház
„Nap, mint bolygónk éltető eleme” fotópályázat
eredményhirdetése
Örömmel osztom meg a Facebook olvasókkal a fotópályázatunk
eredményét. A kiírás szerint olyan képekkel lehetett nevezni, amelyen
valamilyen formában visszatükröződik a Nap sokszínűsége és a hozzá
fűződő érzéseink. Hajnali napkelte, nap lementi víz, a szél és a fény játéka.
Táj- és látképeket vártunk, amelyeken a Nap és a felhők, valamint a
felhőkön átszűrődő fénysugarak, illetve a Nap valamilyen formában
akárcsak a fényei által is, de főszerepet játszik
A felhívásra hat pályázótól tizenhat kép érkezett. Az alkotók sokféle módon
mutatták be az életet adó Napot, s annak fényeit. A zsűri tagjai voltak:
Németh György filmes és Pénzes István fotós szakember, valamint Pallag
Jánosné művelődésszervező.
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A szép alkotásokra az ítészek 1-18 pont szavazhattak. Hármunk
pontszámaiból alakult ki a végeredmény, amely nagyon szoros volt.
A kialakult végeredmény:
I.
II.
III.

díj: Antal József: Fish Creek Provinciál Park
díj: Riba Dániel: Alkony a tavon
díj: Tarr Gergő: Pusztai naplemente

50 pont
49 pont
48 pont

A Facebook szavazóinak Közönség díját Kozák Márton Hajnal alkotása
nyerte el 32 ponttal.
Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük a Facebook közösségének
szavazatait.

BABA-MAMA KLUB
Szeretettel várjuk a baba klubba a mamákat és
kisgyermekeiket 2015. április 14-én, kedden
16 órakor a Művelődési Házba kreatív foglalkozásra.
11
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EGY NAP AZ EGÉSZSÉGÉRT…
Március 21-én, szombaton egészségnapot szerveztünk a kapuvári
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében a Művelődési Házban a beledi,
edvei, rábakecöli és vásárosfalui lakosság számára, akik mammográfiai
(emlőszűrés), hasi és kismedencei ultrahang diagnosztikai, csontsűrűség,
érállapot és hallásvizsgálaton, valamint szemészeti és anyajegyszűrésen
vehettek részt.
(A teljes írást a www.beled.hu honlapon a Beledi Hírlevél 2015. áprilisi
számában olvashatják. Szerk.)
Pallag Jánosné művelődésszervező

Evangélikus Egyház
Április 1-én 19 órakor böjti esti istentisztelet
Április 2-án, nagycsütörtökön 19 órakor úrvacsorai istentisztelet
Április 3-án, nagypénteken 10 órakor úrvacsorai istentisztelet,
15 órakor az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusai
Passiót adnak elő.
Április 3-án, nagypénteken 19 órakor nem lesz istentisztelet.
Április 4-én, nagyszombaton 19 órakor lesz istentisztelet.
Április 5-én, húsvétvasárnap 10 és 19 órakor lesz úrvacsorai
istentisztelet.
Április 6-án, húsvéthétfőn 10 és 19 órakor lesz istentisztelet.
Április 12-én és április 26-án, vasárnap 10 órakor családi
istentiszteletet tartunk.
Tisztelettel kérjük egyházközségünk szja fizető tagjait, hogy a
felajánlható 1 %-ot a Tégy a Tehetségekért Alapítványnak és
Magyarországi Evangélikus Egyházunknak felajánlani
szíveskedjenek.
Tégy a Tehetségekért Alapítvány adószáma: 18534984-1-08
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
Beled város lakosainak és egyházközségünk tagjainak:
Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk !

Béres László lelkész
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Beled Jövőjéért Egyesület
Tavaszi kerékpártúra
2015. március 28-án /szombaton/ a Beled Jövőjéért Egyesület kerékpártúrát
szervezett, melynek végállomása Dénesfa. Vendéglátónk Takács Lajos
polgármester bemutatta a helyi értékeket, érdekességeket.
Az indulás 2015. március 28-án 13 órakor a Városháza elől történt.
Dénesfa első embere Takács Lajos polgármester elkalauzolt minket a helyi
múzeumba és bepillantást nyertünk Dénesfa életébe. Következő
állomásunk a kastély volt nagy érdeklődéssel figyeltük az elénk táruló
angolparkot. Polgármester Úr elmondta milyen gazdag faállományban,
találhatók mamutfenyők, de a halastó környékén mocsári fenyő is található.
Megnézhettük a Rehabilitációs Központot is, mely azért sokakban mély
nyomott hagyott. Ezt követően közös uzsonna elfogyasztására került sor.
A Beled Jövőjéért Egyesület fontosnak tartja Beled város lakosai számára a
hagyományápolást.
Hisszük, hogy a civil szerveződéseknek kiemelkedő lehet a szerepük ebben.
A helyi közösségek figyelmét fel kell hívni arra, hogy térségünknek melyek
a természeti, kulturális, néprajzi, építészeti értékei. Ezeket az értékeket
szeretnénk megismertetni, hiszen erre különösen a fiatalok körében egyre
nagyobb az igény. Ezt ki kell használni és ösztönözni, erősíteni kell.
A Beled Jövőjéért Egyesület köszönetét fejezi ki Seregély Dénes önzetlen
segítségéért, és természetesen mindazoknak, akik hozzájárultak a
kerékpártúránk sikeréhez. Köszönet nekik!
Némethné Erdős Ivetta

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a mozgássérült embereket.
Adószámunk.19104339-1-08 Mozgáskorlátozottak Győr-MosonSopron Megyei Egyesülete. Köszönjük sok éves támogatásukat.
Beled helyi csoport elérhetőségei: Takács Erzsébet Tel: 96/257-337
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