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HÍRSÁV

Tolna Megyei Kormányhivatal 2011. február 18-i sajtóközleménye:

Fogadóóra:
Huszárné Lukács Rozália
polgármester fogadóórát
tart minden héten hétfőn
8-tól 9 óráig.
Dr. Bonnyai Réka jegyző
fogadóórát tart minden héten hétfőn 8-tól 9 óráig.
Egyéb esetben a Polgármesteri Hivatal titkárságán
személyesen vagy telefonon, előzetes időpont
egyeztetés alapján.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselőtestületi ülések meghívói,
előterjesztései és az ülésről
készített jegyzőkönyvek a
www.bata.hu honlapon elérhetőek.
Elérési út: www.bata.hu –
Önkormányzat/képviselőtestület menüponton belül:
képviselő-testületi ülések
anyagai

Ingyenes jogsegélyszolgálat
minden hónap utolsó szerdáján
Dr. Horváth Kálmán ügyvéd
ügyfélfogadási idõ:
18.00-19.00 óráig
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ÁMK hírei
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Civil szervezetek hírei
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A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a bátai
ivóvíz fogyasztásának tiltása ügyében kiadott határozatát a mai nappal visszavonta.
A tiltás feloldására azt követően került sor, hogy az ivóvíz-hálózat fertőtlenítését és
öblítését követő többszöri laborvizsgálatok legutóbbi, február 17-i eredményei már
nem mutattak ki semmilyen, az egészségre ártalmas anyagot.
A Bátán nyert ivóvíz emberi fogyasztásra alkalmas.
Az ivóvíz-hálózat tisztítása és az ivóvíz minőségének helyreállítása ügyében, a
szennyeződés észlelését követően a szolgáltató Dél-Tolna Vízmű Kft., a Báta Község Polgármesteri Hivatala, a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve,a Helyi Védelmi Bizottság, a lakosság bevonásával haladéktalanul intézkedett.
Az érintett szervezetek köszönik a lakosság elmúlt napokban tanúsított türelmét,
megértését és segítő együttműködését, amelynek eredményeként sikerült a problémát megnyugtatóan orvosolni!
Szekszárd, 2011. február 18.

Tisztelettel:
Réger Balázs
kommunikációs munkatárs

FELHÍVÁS!
A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű program Magyarországon
ebben az évben 2011. április 16-án immáron hatodik alkalommal kerül megrendezésre. A tavalyi évben mintegy 17000 fiatal csatlakozott a kezdeményezéshez közel
200 településen. Cél az idei évben is , hogy a sokszínű és értékes helyi programokon keresztül minél több fiatalt motiváljunk közösségi önkéntes tevékenységekben
való részvételre.
Ehhez nyújt tökéletes keretet az Önkéntes Fiatalok Világnapja nemzetközi kezdeményezése, melynek keretében több millió fiatal végez közösségi önkéntes tevékenységet a világ számos országában, ezzel nemzetközi szinten is felhívva a figyelmet a fiatalok által végzett önkéntes tevékenység fontosságára. Az idei év különösen fontos, hiszen most zajlik az Európai Önkéntesség Éve, így kiemelt szerepet
kap a társadalmi felelősségvállalás.
A tevékenység széles palettájáról válogathatnak a fiatalok: játszótér felújítás, vagy
építés, szelektív hulladékgyűjtés, virágültetés, faluszépítés; erdőtakarítás; idősgondozás; ruhagyűjtés; ételosztás stb.
Az eseményt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány koordinálja, a programkoordinátor Juszt Anita (további információ e-mail: kozodnap@gmail.com,
telefon: +36 30 630 0942, honlap: www.kozod.hu)

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. március 17-én 8 órától várhatóan 16. óráig Báta Vágóhíd u., Árvíz u. Sík u., Rákóczi u., Óvoda u., Damjanich u., Fürst S. u.
területén áramszünet lesz, a hálózat korszerűsítése miatt.
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Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 01. 26-i testületi ülésről:
7/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Tolna Kft. vízdíj és szennyvíz díj változásáról szóló beszámolóját.
8/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a 2011. évi munkatervet az alábbi módosítással:
- az ÁMK beszámolójánál a 2009/2010-es tanév kerüljön kijavításra 2010/2011-es tanévre,
- az ÁMK és a Tájház működéséről szóló beszámolót
a júniusi időpontra helyezzék át.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
9/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 22 millió forint összegű folyószámla hitelt igényel az OTP Bank Nyrt-től.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. február 8.
10/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja a Báta Községi Sportegyesületet, hogy az önkormányzat által részére nyújtott támogatás azon részét, mellyel nem számolt el határidőben fizesse viszsza 2011. február 28-ig.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. február 28.
11/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a támogatási rendszer átalakításáról való döntését, és a 2011. február 9-i képviselő-testületi ülésen
történő civil szervezetekkel való egyeztetés után tárgyalja újra az elnapolt témát.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. február.
13/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester tájékoztatóját a jegyző teljesítményértékeléséről elfogadja és a bátai Polgármesteri Hivatal
(Hivatal) köztisztviselőivel szemben a 2011. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az
alábbi célokat határozza meg:
1) Önkormányzat és intézményei zavartalan működtetése, az ehhez biztosított pénzeszközök hatékony

felhasználása.
2) Az önkormányzati épületek tekintetében tervszerű
karbantartás kialakítása.
3) Közszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő biztosítása. A közigazgatási feladatok ellátásához
kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete. A Hivatal
ügyintézésben erősödjön tovább a szolgáltatói jelleg és
fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás
eszközei és módszerei, az ügyfelek pontos, gyors és
teljes körű tájékoztatására.
4) Folyamatos önképzés, részvétel a színvonalas
szakmai munkát elősegítő képzéseken.
5) Ügyfélbarát közigazgatás, gyors, hatékony ügyintézés. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése.
6) Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Törekedni kell arra, hogy a feladatellátáshoz minden
igénybe vehető és bevonható forrást felderítsen a Hivatal.
7) Együttműködés a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
8) Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. Civilszervezetek működését segítő tevékenység, a helyi
civilszervezeteknek továbbra is segítséget kell nyújtani
a pályázataik elkészítésében.
9) Az önkormányzati nagyrendezvények magas színvonalú szervezéséhez hozzájárulni.
10) A 2011. évi népszámlálási, valamint az esetleges
népszavazással kapcsolatos feladatok szakszerű, határidőre történő, zökkenőmentes ellátása.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a meghatározott teljesítménycélok alapján határozza meg a
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit, és a
köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelését 2011.
december 31-ig végezze el.
A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a
meghatározott teljesítménycélok alapján határozza
meg a jegyző egyéni teljesítménykövetelményeit, és a
2011. évi teljesítményértékelését 2011. december 31ig végezze el, és arról a testületet 2012. február 28-ig
tájékoztassa
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Dr.
Bonnyai Réka jegyző
Határidő: 2011. december 31. és 2012. febr. 28.
14/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Báta község 7 fős hosszú távú foglalkoztatási létszámkeretéből egy főt közösen foglalkoztat a
Bátáért Egyesülettel együttműködési megállapodás
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alapján oly módon, hogy 4 órát az önkormányzatnál,
négy órát a Bátáért Egyesületnél dolgozik a közfoglalkoztatott.Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
15/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mohr
János Zoltánné kérelmét elutasítja, tekintettel arra,
hogy Báta község 7 fős hosszú távú foglalkoztatási
létszámkerete kimerült.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
16/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy nem vásárolja meg a régi ASZA gépet
19.990 Ft-ért.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
17/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy az árvízvédelmi töltésbe beépített csapadékvíz elvezető csövek lezárásához
szükséges 7 db záró fedelet rendelje meg 10.000
Ft+ÁFA/db áron.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
18/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gazdasági program vázlat tervezetét.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
19/2011.(I.26.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy elfogadja a gazdák által név szerint befizetendő 500 Ft/ha földútjavítási támogatást, azt letéti
számláján elkülönítetten kezeli, és a gazdák által befizetett összeggel egyező összeget az önkormányzat a
befolyt iparűzési adó bevételből elkülöníti és ezen a
letéti számlán elhelyezi földút javítás céljából.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 01. 31-i testületi ülésről:
21/2011. (I.31.) számú képviselő-testületi határozat
Báta Községi Önkormányzat elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a „Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadás támogatására kiírt, bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázatra „Út a jövőbe” a
bátai bűnmegelőzés érdekében címmel. A projekt
megvalósítási költsége 1.783.750 Ft (ebből a pályázati
támogatás 1.605.375 Ft), a pályázathoz szükséges
10%-os önerőt, azaz 178.375 Ft-ot az önkormányzat
2011. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. január 31.

22/2011. (I.31.) számú képviselő-testületi határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete forráshiány miatt nem tud támogatást nyújtani Tóth Nikoletta bátaszéki lakos őssejt beültetési költségeihez.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália
Határidő: azonnal
23/2011. (I.31.) számú képviselő-testületi határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy bruttó 6000 Ft/hó üzemanyag térítést ítél
meg a mezőőr számára.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália
Határidő: azonnal

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 02. 09-i testületi ülésről:
Civil fórum
2011. február 9-én Báta község Polgármestere Testületi ülésre hívta a településen működő civil szervezetek képviselőit. A vezetők beszámoltak 2010-es évi
tevékenységükről, valamint elszámoltak a Testülettől
kapott támogatások összegével.
A Testület minden civil szervezet beszámolóját
25/2011.(II.9.) - 36/2011.(II.9.) számú határozattal
egybehangzóan elfogadta.

36/2011.(II.9.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Báta Községi Önkormányzat és a Képviselő-testület egyes tagjai is aktívan közreműködnek a
2011. évi Keszeg Fesztivál megrendezésében.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
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Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 02. 14-i testületi ülésről:
39/2011. (II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vázlat és a polgármesteri program alapján, dolgozza ki a gazdasági
programot.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
40/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évre vonatkozó ÁSZ vizsgálat megállapításaira
vonatkozóan készített Intézkedési tervet elfogadja az
alábbi kiegészítésekkel:
- a vízkár elhárítási terv elkészítésére forráshiány
miatt a határidő: 2012. december 31.
- továbbá az ideiglenes gátat a képviselő testület
nem tekinti önkormányzati tulajdonú fővédvonalnak,
ezért kizárólag a veszélyeztetett partfalak értékkel
való szerepeltetése történjen meg az ingatlan kataszterben.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
41/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évi szociális igazgatási munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Bonnyai Réka jegyző
Határidő: azonnal
42/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dr. Bonnyai Réka jegyző
Határidő: azonnal
43/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évben elnyert, de még meg nem valósított pályázatokról, vis maior támogatásokról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
44/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évben lefolytatott közbeszerzésekről
szóló beszámolót.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
45/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
46/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Kovács Istvánné Báta, Kölcsey u.
20. szám alatti lakos lakóingatlanán elhelyezkedő,
önkormányzati tulajdonú terület alatt fekvő
magaspartra vonatkozóan megvizsgálja vis maior
pályázatot benyújtásának lehetőségét, továbbá felszólítja kérelmezőt, hogy ne tartózkodjon az ingatlan
partfal omlással veszélyeztetett területén, és a Rosette Bt. szakvéleményében leírtak alapján a veszélyes területet elkerítéséről gondoskodik a lakó biztonsága érdekében.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
47/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fénymásoló üzemeltetésére beérkezett négy ajánlat közül az M-Digit
Kft. és a DigiStar Kft. közül válassza ki a szolgáltatót.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
48/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
TOMKET Kft. fizetési kérelmének helyt ad és az általa kért 170.838 Ft összeg átutalásáról gondoskodik.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
49/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Golf Kft.-től a nem rendel ár-és
belvízi védekezéshez szükséges eszközöket.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
50/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete elha-
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tározza, hogy nem csatlakozik az Árvízszövetséghez.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal

összegű alpolgármesteri tiszteletdíjat állapít meg.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal

51/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy csatlakozik a Szomszédünnep mozgalomhoz.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. május 28.

57/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy Barisné Zsinkó Julianna gazdasági bizottság elnöke, Sümegi Albin nem képviselő bizottsági tag, Faidt Józsefné ÁMK igazgató, Szűcs Józsefné gazdasági főmunkatárs, Dr. Bonnyai Réka
jegyző és Huszárné Lukács Rozália polgármester az
elhangzott javaslatok alapján dolgozza át a költségvetési tervezetet és terjessze újra a testület elé.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal

52/2011.(II.14.) számú határozat
Báta községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ribacz István kérelmével kapcsolatban az alábbi
döntést hozza:
Felszólítja a Kála-Dele Kft-t, az általa fakihordás során tönkretett út kijavítására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
53/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete forráshiány miatt, elutasítja Szava József Báta, Fő u.
254. szám alatti lakos vízelvezető árok átépítésére
vonatkozó kérelmét.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
54/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítse elő a közterület használatról szóló rendelet tervezetet.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester,
Dr. Bonnyai Réka jegyző
Határidő: folyamatos
55/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, elhatározza, hogy Nagydorogi Pb Gáz Kft. kérelmének
helyt ad és a közterület használat rendjéről szóló rendelet megalkotásáig térítésmentesen engedélyezi a
közterület nem közlekedési célú igénybevételét.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
56/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
módosított 1994. évi LXIV tv. figyelembe vételével
Szabó Péter alpolgármester részére 38.650 Ft/hó

58/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 db tűzoltókészüléket vásároljon az önkormányzat részére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
59/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szolgáltatási szerződést a Minerág Kft-vel a bátai szeméttelep
területén lévő 3 db figyelőkút szivattyúzása, mintavétele és vizsgálata évente két alkalommal történő elvégzésére 118.500 Ft/alk.alom szolgáltatási díj ellenében.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
60/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Madarász József Árvíz u. 23. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert,
hogy mérje fel van-e lehetőség lámpatest áthelyezéssel közvilágítás biztosítására az Árvíz utca és a
Vágóhíd utca kereszteződésében.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
61/2011.(II.14.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Mihó Istvánné Báta Fő u. 26. szám alatti lakos érdekeltségi hozzájárulás eltörlése iránt benyújtott kérelmét. Amennyiben az ingatlan átminősíttetése vagy más telekkel való összevonatása megtörténik, a tartozás eltörölhető.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
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Önkormányzati hírek
Január havi közmunkák:

Szomszédünnep

• Folytatódott a Somos gödrének tisztítási munkálatai
(gallyazás, égetés).

• Polgármesteri hivatal földszinti irodájának felújítása
(aljzat betonozás, laminált padlólap lerakás)

Idén második alkalommal, május 28-án, szombaton
kerül megrendezésre Magyarországon Európai Uniós
mozgalom részeként a Szomszédünnep, melyhez
Báta község is csatlakozott.
„Mi a nagy ötlet a Szomszédünnepben?
Az égvilágon semmi. A világ legtermészetesebb dolga, hogy kedvesen beszélünk azokkal, akik mellettünk laknak, áthívjuk őket vacsorázni, megköszöntjük
őket a születésnapjukon, vigyázunk a kutyájukra, ha
nyaralni mennek, segítenek megfogni a papagájunkat, ha elrepül, vagy lehozni a macskát a fáról, ha
felszalad.
Vagy ez mégsem olyan természetes?
Tegyük meg az első lépést, hogy öröm és ne bosszúság legyen az egymás mellett élés!
Rendezzük meg közösen az első Szomszédünnepet!”
Forrás: szomszedunnep.hu

• Napközi konyha mosókonyha kialakítása

További részletek: www.szomszedunnep.hu

• Piactér és buszmegállók környékének rendben tar
tása.
• Befejeződött az Egészségház felújítása. Bútorok
bepakolása, takarítás
• Damjanich utcában betonút alatti áteresz kitisztítása víz lefolyása érdekében.
• Művelődési ház nagyterem díszítése, berendezése
rendezvényre, majd visszaállítás.
• Napközi konyhán 1 fő konyhai besegítő dolgozik.
• Óvodában 2 fő közfoglalkoztatott dolgozik.
• Művelődési házban 2 fő közfoglalkoztatott dolgozik.
• A férfi közfoglalkoztatott dolgozók segítettek a tüdő
szűrő röntgen gép ki- és bepakolásánál.

ÁMK hírei
A szervezett étkezésre vonatkozó szabályok :
Kedves Szülők, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
a szociális helyzetből adódó ingyenes étkezés csak
az nevelésben/oktatásban való részvétellel együtt vehető igénybe. A gyermek/tanuló hiányzása esetén az
gyermek étkezése térítés köteles.
Ezért a gyermek óvodai /iskolai hiányzása esetén
köteles a szülő bejelenteni hiányzást, ezzel együtt lemondani az étkezést. Amennyiben ezt elmulasztja az
étkezés költsége a családot terheli.
A napi étkezési létszám jelentését az óvoda/iskola
személyzete felvállalja. Naponta 8 óra 15 percig jelentjük a konyha részére a hiányzó étkezők létszámát,
de azt követően az étkezést mindenki csak saját költsége terhére veheti igénybe.
Faidt Józsefné
igazgató

Pályázat
Megjelent 5/2011. (II. 15) MKM rendelet, amely
alapján a 2010. évben támogatásban részesült fenntartók sikeresen pályázhatnak a HH/HHH gyermek/
tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésére. Az ÁMK segítségével benyújtásra került az
„Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések” kiegészítő támogatásáról szóló pályázat.
Az elnyert támogatásból a 2010/2011. tanév II. félévében is hozzájárulunk tanulmányi kirándulásokhoz,
valamint eljuttatjuk tanulóinkat kulturális rendezvényekre.
A gyermekek és a szülők továbbra is igénybe vehetik az iskolapszichológusi szolgáltatást.

Óvodai Hírek

Február 15-én szülői értekezletet tartottunk minden
csoportban.
A nagycsoportban vendég volt az igazgató helyettes
Péter Albertné, és a leendő 1.osztályos tanítónő Garai Zoltánné. Tájékoztatót tartottak a szülőknek,
„iskolába készülünk” címmel.
Ennek folytatása lesz majd márciusban, az iskolában
tartandó szülői értekezlet.

Január 19-én Dékány Ágnes bábművész látogatott el
az óvodába. Itt mutatta be a gyermekeknek a „Mirkó
királyfi” című mesét. A gyerekek nagy érdeklődéssel
nézték az előadást, majd utána megcsodálták a művésznő által készített bábokat.
Az óvoda pályázatot nyújtott be a CIVILCOM EGYESÜLET által kiírt
„Szervezetek / intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” pályázatra. Várjuk a beadott pályázat elbírálását.

Péter Albertné
igazgatóhelyettes

Az óvodások farsangi bálja 2011. Március 12-én
délután 3 órakor lesz, a művelődési házban.
Mindenkit szeretettel várunk a mulatságra!
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ÁMK hírei
„KÍNA egy turista szemével” című előadás margójára

A művelődési ház programjai

Február 9-én – egy számomra rendkívül kedves és
hangulatos 2,5 órát töltöttem el a Művelődési Házban,
az én volt második otthonomban, lelkemhez közel álló
emberekkel – barátokkal, kollégákkal. Mielőtt KÍNA
fantasztikus varázsából – hangulatából – mindennapjaiból – a múltjából – a látnivalókból bemutattam volna
egy csokorra valót - a saját életemről, az elfoglaltságaimról beszéltem, majd egy-két saját vers felolvasásával igyekeztem a hangulatot megalapozni: („Alkalmi
vers magamról” - „2010” - „Egy ház, egy falu, egy emlék”)
Én mindenképpen úgy éreztem, hogy érdeklődéssel, a
megélt élményt átérezve, nagy szeretettel fogadtak a
hallgatóim.
Magam, biztosan szívesen és örömmel látogatok
„haza” máskor is - bármikor.
Martin János

Február. 05-én rendezték meg az iskolások farsangi
báljukat. Előadást tartott Martin János „Kína egy turista szemével” címmel. Február 12-én Farkas Tibor a
felnőttek számára tartott farsangi bált. Március 12-én
az ovisoknak kerül megrendezésre a farsangi bál.
Március 2. Közmeghallgatás
Március 3. Vegyes árusítás
Március 5. Használtruha árusítás
Március 8. Vegyes árusítás
Március 9. Nyugdíjas klub nőnap
Március 12. Óvodás farsangi bál
Március 15. Nemzeti Ünnep
Március 18. Borverseny
Március 19. Vadász bál
Március 21. Vegyes árusítás
Császár Adrienn

Farsangi bál
2011. február-5-én került megrendezésre az idei télbúcsúztató farsangi bálunk.
Minden osztály vállalta, hogy
jelmezbe öltözik, mi a 7. osztály elhatároztuk, hogy részt
veszünk benne. Nagy lelkesedéssel készültünk a mulatságra. Összefogásunkat bizonyítva olyan jelenetet vállaltunk,
amelyből szinte mindenki kivehette a részét. Nagy készülődés előzte meg a bált, izgatottan vártuk. Az osztály különböző életkorokat jelenített meg,
zenére csecsemőkortól egészen 80 évesig.
A függöny mögött izgultunk, de a bemutató végére jól
éreztük magunkat, mert láttuk, hogy a közönségnek is

tetszik. Akkor ért bennünket az igazi öröm, amikor
kihirdették, hogy a csoportos jelmezesek kategóriában az osztályunk lett az első. A
többiek jelmeze is kreatív és
szép volt, nekik sincs miért szomorkodniuk.
Az eredményhirdetés után megnyílt a büfé, megszólalt a zene,
az alsós és felsős diákok külön
folytatták a bulit. A nap végén
több gyereknek virult ki az arca,
mert sok szép ajándékkal lettek
gazdagabbak a tombolának köszönhetően. Köszönjük a Szülői
Szervezetnek, a Diákönkormányzatnak, szüleinknek és a tanárainknak, hogy
támogatták és segítették az idei farsangi bálunkat.
Kamenszki Karina, Szajkó Éva 7. oszt.

Versenyek

kolánkat Garai László 5. és Szabó Barnabás 6. osztályos tanuló képviselte. A két órás versenyen 3 feladatot kellett megoldani. A továbbjutásról március közepéig kapunk értesítést. Gratulálunk a két programozónak a szép teljesítményhez!
Óriási sikert értek el a hatodikos lányok a K&H csoport Vigyázz, Kész, Pénz! országos tudásversenyén.
Az ország területéről 150 csapat nevezett a versenybe, s az öt dunántúli megye: Vas, Zala, Somogy, Baranya és Tolna legjobb öt csapata közé sikerült bekerülniük. A regionális döntőt március 25-én Pécsen
rendezik, ahonnan az első helyezett jut az országos
döntőbe. A csapat tagjai: Heilmann Loretta, Jankovics
Roxána, Riszt Renáta, Tasch Madlen, Váradi Nikolett. Gratulálunk! Hajrá lányok!
Fűrész Jánosné
versenyfelelős

Kozma László Országos Informatikai Alkalmazói Verseny iskolai fordulóját január 19-én rendeztük meg. A
regionális döntőbe Váradi Anett 5. és Váradi Nikolett 6.
osztályos tanulók jutottak. Gratulálunk a szép teljesítményhez!
Február 14-én Bonyhádon került megrendezésre a
KRESZ verseny megyei döntője. A bátai gyerekek ismét szép eredményt értek el. 15 iskola versenyzői jelentek meg az elméleti és ügyességi versenyen. Székely Zoltán a 4. helyen, míg Váradi Dániel az 1. helyen
végzett. Dani a tavaszi szünetben Szeghalmon Tolna
megyét képviseli az országos döntőn. Gratulálunk a két
fiúnak!
Február 19-én Bonyhádon került megrendezésre a
LOGO Számítástechnika verseny megyei döntője. Is-

KÖZÉRDEKŰ INFÓ:

FELHÍVÁS!

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 15.oo
Sz: ügyfélfogadás nincs!
Cs: 8.oo - 12.oo
P: 8.oo - 10.oo
tel: 490-558 fax: 590-018
Pénztári nyitva tartás:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 15.oo
Sz: zárva
Cs: 8.oo - 12.oo
P: 8.oo - 10.oo
Orvosi Rendelõ: tel: 490-613
Dr. Lehel Péter háziorvos
Tel.: 06 30 937-90-48
Rendelési idõ:
H - P: 8.oo - 12.oo
K - Cs : 17.oo - 18.oo
Orvosi ügyelet Bátaszék:
naponta 16.oo - 08.oo
tel: 74/ 492-603
Gyógyszertár ügyelet Bátaszék:
szo - vas: 9.oo - 12.oo-ig és
16.oo - 18.oo-ig
Báta Gyógyszertár: tel: 490-541
H - Cs: 7.oo- 16.oo
P: 7.oo - 14.oo
Védőnő: Fehérvári Márta
tel: 06 30 212-30-21
Család gondozó: Tóth Judit
Tel: 06 30 602-89-17
Házi segítségnyújtás:
Pilisi Zoltánné: 06 70 629-19-11
Sirok Jánosné: 06 30 310-37-06
ÁMK: tel: 490-581
igazgató: Faidt Józsefné
Óvoda: tel: 490-623
vezető: Dömötörné Horváth Mária
Posta tel: 590-016
H-P : 8.oo - 12.oo és 12.3o - 16.oo
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége:
tel: 490-717 fax: 590-007
H - Cs: 7.3o - 15.3o
Péntek: 7.3o - 12.oo
Falugazdász: Parti András
Fogadási idő: kedd 8.oo - 16.oo
tel: 06 70 652-34-43
Hegybíró: Gelencsér Sándor
Fogadási idő: kedd 8.oo- 1o.oo
Rendőr: Karádi László
tel: 06 30 41-91-382
(70 33-96-735)
Mûvelõdési Ház és Információs
Pont: tel: 590-002
H-P: 13.oo - 18.oo
Szo: 14.oo - 18.oo
Könyvtár: tel: 590-002
vezető: Szabóné Varga Renée
Cs: 14.oo - 17.oo
P: 16.oo- 18.oo
Állatorvos: Dr. Szép László
tel: 06 30 226-44-33

Felhívjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2011. június 25-26. napján, Bátán
„Elszármazottak Találkozója” lesz. Kérjük a lakosokat, akinek Bátáról elszármazott családtagja, rokona, ismerőse van, a Polgármesteri Hivatal titkárságán, írásban, vagy szem él yes es en
2011. március
31-ig, az elszármazott
elérhetőségét
(nevét, címét,
telefonszámát,
e-mail címét)
szíveskedjen
leadni, hogy a
rendezvényre
meghívhassuk.

Civil szervezetek hírei
Bátáért Egyesület 2011. február
12-én délután 15 órakor tartotta rendes
évi közgyűlését Művelődési Házban.
Egyesületünk elnöke, Viliminé dr. Kápolnás Mária beszámolót tartott a 2010
-es évben történtekről, közhasznúsági
és pénzügyi beszámolóról, és az idei
évi terveinkről.
Januárban lakossági kérdőíves felmérést végeztünk a Fekete Gólya Ház
programjaival kapcsolatban. Összesen
229 db kitöltött kérdőív érkezett be,
amit ezúton is köszönünk!
Közülük 6 szerencsés személyt sorsoltunk ki véletlenszerű kihúzással, gratulálunk nekik. A nyertesek: Németh Valérné, Nagy Gábor, Bosnyák Ferenc,
Garai László, Mácsik Ádám, Bátai Eszter,.
A nyereményeket 2011. március 21én vehetik át a Fekete Gólya Házban
tartandó programunkon.
2011. február 24-én pályázatot adtunk be a „Helyi kisközösségek és
szakmai összefogások erősítése a civil
részvétel és az állampolgári cselekvés

támogatásával. A területi valamint a
szakmai együttműködések ösztönzése,
a civil szervezetek közös cselekvését
elősegítő tevékenységi formák” támogatására.
Reméljük, hogy a civil összefogás
eredményeképp pályázatunk sikeres
lesz, és a helyi civil szervezetekkel,
valamint az önkormányzattal közösen
megvalósíthatjuk a következő programokat: Múzeumok Éjszakája, Keszegfesztivál, Kulturális örökség napja.
A Fekete Gólya Ház hamarosan várja látogatóit!
Március 21-én a Víz Világnap alakalmából tartjuk az idei szezonnyitó
rendezvényünket.
Délután 15 órától a bátai ÁMK felső
tagozatos diákjai előadást tartanak a
„Világ nagy vizei” címmel, majd 17 órától helytörténeti előadást tart V. dr. Kápolnás Mária: „Áradások és vízszabályozások Bátán, a 18 – 19. században”
címmel.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Mózes Éva

Bátai Nyugdíjas Egyesület: március 9-én délután 15 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében Nőnapi-Névnapi rendezvényünket rendezzük meg. Minden
nyugdíjas tagot szeretettel várunk! Meghívott vendégek a Decsi Nyugdíjas Egyesület tagjai.
Továbbá kérjük, aki teheti, adója 1%-ával támogassa a Bátai Nyugdíjas Egyesület
működését! Az egyesület adószáma: 18868089-1-17
Köszönettel:Tóth Zoltánné

Felelős szerkesztő és kiadó: Huszárné Lukács Rozália  szerkesztő: Takaróné Antal Tímea  tördelő: Takaró János
kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fő u. 147.  tel: 74/490-558  fax: 590-018  info@bata.hu  www.bata.hu

