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Tisztelt bátmonostori lakosok!

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályokat Bátmonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő Testülete a tűzgyújtásról, az avar és a kerti 
hulladék szabadban történő égetéséről szóló 8/2015. 
(VI.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 
tartalmazza. Az Ör. 3. § szerint 
Bátmonostor belterületén száraz kerti hulladék, 
avar égetése céljából tüzet gyújtani szélcsendes 
időben szeptember 1-től május 31-ig 
- hétfő és pénteki napokon 08.00. óra és 17.00 

óra, valamint 
- szombaton 09.00 óra és 12.00 óra között 

engedélyezett,
amennyiben a település belterületére is 
vonatkozó általános tűzgyújtási tilalom nincsen 
érvényben.

Bátmonostor belterületén szabadidős tevékenység 
részeként szélcsendes időben tűzet gyújtani 09.00 
órától 22.00 óráig engedélyezett, amennyiben a 
település belterületére is vonatkozó általános 
tűzgyújtási tilalom nincsen érvényben. 
A tűzgyújtás ideje alatt oltóvízről vagy az ott 
keletkezhető tűz ol tására alkalmas tűzoltó 
felszerelés, készülék rendelkezésre állásáról 
gondoskodni kell.

Vizes, nem kellően száraz, anyag égetése tilos. 
Párás, ködös, erősen szeles időjárás ideje alatt tilos a 
belterületi égetés.

A közösségi együttélés írott és íratlan szabályainak 
betartása, valamint környezetünk, saját, és mások 
testi épségének, vagyonának védelme érdekében 
kérem, szíveskedjenek a tűzgyújtásra vonatkozó 
szabályokat megtartani. 

Dr. Szász Balázs 
aljegyző

1991. óta minden évben október elseje az 
Idősek Világnapja.

Erre is tekintettel került községünben is megrendezésre már 
2011 óta egy olyan rendezvény, amelyre meghívást kapnak 
azon lakótársaink, akik az adott évben betöltik, vagy már 
betöltötték a 60. életévüket. 

Erre idén is sor kerül, október 12-én szombaton. A 
szokásoknak megfelelően a vallásosok 10 órától hálaadó 
szentmisén vehetnek rész, melyet ebéd követ, a Konyha 
átalakítási munkái miatt az Iskola sportcsarnokában.

A szokások szerint most is arra kérik a szervezők az 
idősebbeket, hogy legyenek szívesek jelezni, ha nem 
tudnak eljönni erre az általában igen jó hangulatú ebédre és 
az azt követő délutáni beszélgetésre, összejövetelre.

Itt ismét van lehetőség olyan kortársakkal is találkozni, akik 
tőlünk különböző időbeosztással élnek és ez alkalom nélkül
talán évekig sem tudnánk velük beszélgetni egyszerűen 
azért, mert vagy távol laknak egymástól, más boltba járnak 
bevásárolni, vagy csak egyszerűen nem találkoznának egy 
ilyen lehetőség nélkül.

Az általában estébe nyúló alkalmak sokszor kis közös 
énekléssel és tánccal szokott zárulni, reméljük ez idén is így 
lesz.

Szeretettel várják a meghívottakat a rendezők.

Tisztelettel arra KÉRJÜK a lakótársakat, 
hogy szíveskedjenek ellenőrizni személyi 
okmányaikat, hogy az önkormányzati 
választás (2019. október 13. vasárnap) 
a lka lmáva l  é rvényes  okmányokka l 
rendelkezzenek (ez személyi igazolvány, 
vagy járművezetői engedély, illetve útlevél  
lehet, a lakcímkártya egyidejű bemutatása 
mellett). 
ÉLJENEK demokratikus jogukkal és 
vegyenek részt a választáson, hogy a 
megválasztásra kerülő polgármester és az új 
képviselő-testület erős felhatalmazással 
végezhesse a következő 5 esztendőben a 
f e l e l ő s s é g t e l j e s  m u n k á t  a  k ö z s é g 
fejlődésének érdekében.

Kedves Olvasók, bátmonostoriak!

Megköszönve minden segítséget, ez alkalommal is 
f e l a j á n l o m  a  B á t m o n o s t o r i  H í r m o n d ó 
szerkesztőjének meghatározását a megválasztandó új 
helyi polgármesternek és képviselő testületnek.

Teszem ezt, mint minden helyi önkormányzati 
választás alkalmával, hiszen a Hírmondó 2006 óta 
Bátmonostor Községi Önkormányzat ingyenes és 
időszakos kiadványa, amit azóta is (önszántamból 
vállalva) szerkesztettem.

Köszönettel: Kunvári György
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Előterjesztés az önkormányzat 2014-2019. évi 
működéséről és gazdasági programjának 

végrehajtásáról szóló beszámolóról
a Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i nyílt 

ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi önkormányzati választást követően az újonnan 
választott képviselő-testület 2015. áprilisi ülésén elfogadta 
az önkormányzat 2014-2019. gazdasági programját. 
Ebben a dokumentumban az akkor rendelkezésre álló 
információk alapján meghatározta mindazokat az 
önkormányzat különböző működési területére vonatkozó 
célokat, melyeket fontosnak tartott a település fejlődése 
szempontjából.
Az elmúlt több mint négy év alatt sok minden változott az 
ország gazdasági, politikai életében, mely változások 
t e r m é s z e t e s e n  k i h a t o t t a k  a z  ö n k o r m á n y z a t 
mindennapjaira is. Így az elfogadott program végrehajtása 
is e változások függvényében alakult. Az alábbiakban rövid 
értékelést adnék az elvégzett feladatokról.

A képviselő-testület és bizottságai működése

A képviselő-testület megválasztása óta 109 ülést tartott 
mely üléseken 590 határozatot hozott. A PÜB 44 ülést 
tartott. 

2014-2019-es ciklusban befejezett és folyamatban lévő 
fejlesztések, beruházások:

ü 1000 folyó méter járda felújítása.
ü Bátmonostor –Vaskút között lévő aszfaltozott út 

felújítása, újra aszfaltozása. 
ü Egy darab MTZ traktor, hozzávaló gréder és árokásó 

vásárlása.
ü 6 darab buszöböl felújítása.
ü Konyha és az ebédlő teljes felújítása. Nyílászárók 

cseréje, külső szigetelése, tetőhéjazat cseréje, a 
szabálytalanul kivitelezett melléépített bővítmény 
visszabontás utáni egybenyitása a nagyteremmel, 
fűtés korszerűsítés és konyhai gépek beszerzése.

ü Iskola és a sportcsarnok energetikai korszerűsítése. 
N y í l á s z á r ó k  c s e r é j e ,  k ü l s ő  s z i g e t e l é s e , 
fűtéskorszerűsítése, napenergiával való ellátása. 
Kiírásra került a közbeszerzés a kivitelező 
kiválasztására. A projekt várható befejezése 2020. 
július 30.

ü Óvoda tetőhéjazatának cseréje, külső szigetelése, 
vizesblokkok teljes felújítása, új bútorok beszerzése, 
udvari játékok kiépítése gumi aljzat csillapítással.

ü Emlékpark kialakítása, 56'-os emlékmű megépítése.
ü Temető ravatalozójának – tetejének - korhadt 

léceinek, széldeszkáinak javítása, és az esőcsatorna 
cseréje.

ü Temető körbekerítése, 3 darab nagy és 2 darab 
kiskapu építése. Ezzel törvényi kötelességünknek is 
eleget tettünk, a kerítés teljes hossza 840 méter.

ü 2 darab köszöntőtábla lett kihelyezve település északi 
és déli bejáratánál.

ü Ebédlő előtti parkolót martaszfalttal szórtuk le, hogy 
ne a sárban és a porban kelljen parkolni.

ü Önkormányzat, konyha és az óvoda épületére 
napelem rendszert telepítettünk.

ü Adományokból  és önkormányzat i  forrásból 
lélekharangot állítottunk a temetőben.

ü A nem esztétikus buszvárókat, új buszvárókra 

cseréltük.
ü Bölcsődefejlesztés keretén belül, fedetté tettük a 

homokozót, és a belépőt.

Munkahelyteremtő intézkedések:

Nonprofit Kft.  
A gazdasági társaságot Gulyás László ügyvezető irányítja, 
mely az elmúlt négy évben a méregbeszámoló szerint 
nyereséges volt. 
A pályázatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a Kft. 56 
főt tudott közmunkaprogram keretén belül 114.695.318 Ft 
pályázati forrásból foglalkoztatni, ingatlanjait és 
eszközparkját fejleszteni. Ezen projektek megvalósítását a 
képviselő-testület határozatban támogatta. Startmunka 
program keretén belül, zöldség és gabonafélék 
termesztése, tojó tyúkok tartása, tojás értékesítése a helyi 
konyhán, és a lakosság körében. Jelenleg kidolgozás alatt 
van a Belügyminisztériumban, az Állampusztai Börtön és 
az Önkormányzat között egy közös fejlesztés tojás 
termelés bővítésére, ezzel is új munkahelyek jöhetnek létre 
(nem közmunka).
Továbbá a Kft. ellátja a temető fenntartását és a község 
üzemeltetéssel járó feladatokat. (közterületek kaszálása, 
utak, vízelvezetőárkok, intézményeink karbantartása)
A Kft. külső munkát vállalhat bevétel növelése céljából, 
azonban az elmúlt öt évben ez nagyon elenyésző volt. A 
következő testületnek ennek okát meg kell vizsgálnia és a 
szükséges intézkedést ki kell dolgoznia.

A Vodica Herbál Kft. részére a volt meggyes terület 
bérbeadásra került 18 évre (A bérleti díj összege 
megegyezik a mindenkori  fö ldalapú támogatás 
összegével). 
A területen gyógynövénytermesztés, feldolgozás, 
felvásárlás, valamint turisztikai központ fog megvalósulni. A 
beruházás becsült költsége 450 millió forint. A területen 4 
éve elkezdődött a bio levendula termesztése.
A termesztésben többségében helyi  munkaerőt 
alkalmaznak.
A gazdaság levendulatermesztésre partneri kapcsolatot 
kínál a lakosság részére. 
A rendezési terven szereplő és értékesített 6 hektáros 
területet - ipari övezet-, melyet helyi vállalkozások 
vásárolták meg ingatlanbecslő által meghatározott 
értéken, az abból befolyt 6.750.000 Ft-ot pályázatok 
önerejére fordítjuk. 
A megvásárolt területen egy input anyagokat forgalmazó 
raktárbázis, gabonaszárító és tárolók épülnek. Ezek a 
beruházások a jövőben munkahelyeket teremtenek, és 
jelentős adóbevételt fognak jelenteni az Önkormányzat 
számára, melyeket további fejlesztésekre fogunk fordítani. 
A vo l t  meggyes beépí tésre  szánt  te rü le te ibő l 
értékesítettünk kettő darab ingatlant, az abból keletkezett 
bevételt ingatlan vásárlásra fordítottuk. Az Önkormányzat 
az addig magán tulajdonban lévő presszó épületet 
vásárolta meg, amit bérbe adott, s ez bevételt jelent az 
Önkormányzatnak. 

Lakosságot segítő intézkedések az elmúlt öt évben:

A bevezetett támogatások 39 millió forint segély 
kifizetését eredményezte.

ü 225 köbméter szociális tűzifa került kiosztásra.
ü Rendkívüli támogatások élelmiszerre.
ü Rendkívüli települési támogatás, létfenntartást 

veszélyeztető helyzetbe került személynek.
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Az alábbiakban Gulyás László ügyvezető úr 
nyilatkozataira fogok reagálni, illetve cáfolni 

azokat. Azt gondolom, mindenkinek joga van a 
tisztességes, teljes információ ismeretéhez, és 

nem csak egy kiemelt szeletéhez, mely a 
valósággal nem egyezik.

· MAZSÖK zsidó temetők rendbetétele
"A MAZSÖK pályázatot írt ki, amelyben 20 millió Ft 
elnyerése lehetséges a régi zsidó temetők rendbetételére. 
Korábban a MAZSIHISZ-nél folytatott tárgyalásaim 
eredményeképpen, a Bátmonostori zsidó temetőt prioritás 
1 osztályba sorolták. A pályázatot elkészítettem de a 
Nonprofit Kft. nem adhatta be a pályázatot adminisztratív 
előírások miatt.  A pályázat beadására csak az 
Önkormányzat volt a jogosult, de az Önkormányzat nem 
adta be a pályázatot, így a pályázatról, valamint a 
20.000.000 Ft -ról lemaradt a település." - nyilatkozta 
Gulyás László

Ha az alábbi idézetet figyelmesen elolvassuk, akkor 
láthatjuk, hogy mi mindennek kellett volna megfelelni a 
pályázat beadásához:
"FIGYELEM! A Kérelem előkészítése során kötelező 
egyeztetni a vallási irányultság szerint illetékes vallási 
szervezetet képviselő, a támogatott tevékenységek 
megvalósításában közreműködni jogosult személlyel, és a 
Kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósításában 
közreműködni jogosult személlyel történt egyeztetésnek 
megfelelően kell előkészíteni. Amennyiben a Felhívás 
keretében nyújtatott támogatásból felújításra kerülő temető 
szerepel a Felhívás 1. számú mellékletében, továbbá, ha a 
Kérelmező a jelen Felhívás 4.2.5. – 4.2.6. pontja szerinti 
tevékenységek megvalósítását tervezi, a megvalósítandó 
tevékenységeket teljes mértékben a vallási irányultság 
szerint illetékes vallási szervezet jogosult meghatározni. A 
Kérelem részét képező szakmai programot a vallási 
irányultság szerint illetékes vallási szervezetet képviselő 
személynek is ellenjegyeznie kell. A temető, illetve a terület 
határvonalának kijelölésére jogosult vallási szakértőt az 
alábbi szervezetek jogosultak jelölni:  Committee of the 
Preservation of Jewish Cemeteries in Europe, London;  
World Federation of Orthodox Hungarian Jews, New York;  
European Jewish Association;  Agudath Israel; "
Bátmonostor Község területén csak egy katolikus 
temető van. A temető rendbetételekor pár zsidó sír lett 
feltárva, így a pályázati kiírásnak csak részben felelt 
meg. Tétényi Éva a MAZSIHISZ kapcsolattartójával 
történt egyeztetéseim során elmondta, hogy a pályázat 
kiírása különálló helyrajzi számmal ellátott zsidó 
temetőkre vonatkozik, illetve más temetőben fellelhető 
zsidó sírok felújítására, azok bekerítésére. Azonban 
kiemelte, hogy elsősorban a külön álló zsidó 
sírkerteket szeretnék előnybe részesíteni  a 
pályázatoknál. 
Valamint az Önkormányzat, a tulajdonában lévő temető 
körbekerítésére, LEADER pályázat keretén belül 2017-
ben már a pályázatát benyújtotta, a pályázatot meg is 
nyerte. A kettős pályáztatás szabályellenes, 
büntetőjogi kategória! Ezt a tényt, Gulyás László 
ügyvezető úrral közöltem, amit tudomásul vett!

· Tésztaüzem és helyi értékek bemutató-ház létrehozás
"A Járási Hivatallal karöltve elkészítettük a létrehozandó 
tésztaüzem koncepcióját. Az előzetes elképzeléseket 
eljuttattam a Belügyminisztériumba. A terv szerint 
megvásárlásra került volna Páll István családi háza a 

Reakció téves információkra

hozzá tartozó telekkel. Az ingatlant építésszel felmérettem, 
és a BM valamint a Kecskeméti Kormányhivatal 
képviselőivel is áttekintettük a lehetőségeket, a 
végrehajtás elindítása érdekében kérvényt nyújtottam be a 
BM-hez. Az elképzelés szerint megemeltük volna a 
tojóállományt 2000 db-ra és az éppen nem értékesített 
tojást dolgoztuk volna fel házi tésztává. A tervezett 
beruházási összeg nagyságrendileg 35-40 millió Ft. 
Mindkét helyről támogatásukról biztosítottak, de az 
Önkormányzati támogatás hiányában a terv elhalt." 
- nyilatkozta Gulyás László

A tésztaüzem ötletét magam részéről jó ötletnek 
tartottam, melyet a Belügyminisztérium és a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársaival az 
irodámban történt egyeztetés során, Gulyás László 
ügyvezető úrral közösen vázoltunk fel, majd 
megtekintettük az üzemnek szánt - akkor még magán 
tulajdonban - lévő ingatlant. A megbeszélés kapcsán a 
koncepció tetszett, de elmondták, hogy nem sok esélyt 
látnak arra, hogy a Belügyminisztérium támogatja, 
hiszen nagyon sok kis tésztaüzem van már. Végül, a 
Belügyminisztérium a tészta üzemet nem, csak a tojó 
állomány fejlesztését és az ingatlan vásárlását 
támogatta. Az ingatlan megvásárlásra is került. Tehát 
nem az Önkormányzat nem támogatta a projektet, 
hanem a Belügyminisztérium. Ez nagyon nagy 
különbség!

· Helyi piacok korszerűsítése
"A vidékfejlesztési pályázatok lehetőséget nyújtottak a 
települési piacok korszerűsítésére, árusító helyek, WC 
komplexum és burkolatok kialakítására. Pályázható 
összeg: 20 millió Ft. Az elképzelés szerint az új piac a 
központi autóbusz megálló-belterületi aszfaltozott út-
templomkerti járda közti területen valósult volna meg. A 
vizesblokk a jelenleg is járda mellett álló kis épület 
bővítésével valósult volna meg. Sajnos a területet - bár 
ígéretet kaptunk rá - nem biztosította az Önkormányzat, így 
a pályázatot nem tudtuk benyújtani." - nyilatkozta  Gulyás 
László

A pályázati kiírásból is olvasható: A Széchenyi 2020 
keretében megjelent a „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 
kódszámú) felhívás. A pályázat a vidéki térségekben 
található, helyi termékértékesítést szolgáló piacok, 
vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, illetve a 
közétkeztetés fej lesztésének megvalósítása 
érdekében került meghirdetésre. A pályázati kiírás a 
már hivatalosan bejegyzett, külön helyrajzi számmal 
ellátott és engedéllyel rendelkező piacok felújítására 
szólt. Bátmonostoron hivatalosan bejegyzett piac 
nincs, így a kiírásnak sem feleltünk meg!
Továbbá, a terület már a TOP keretén belül beadott 
közlekedésfejlesztés című pályázatban (gyalogátkelő 
kialakítás és buszöblök felújítás) szerepelt, ezért az 
Önkormányzat nem adhatta bérbe a területet. A kettős 
pályáztatás nem lehetséges!

· Vágópont létesítése Bátmonostor településen
"A Bajai Járási Hivataltól beszerzett információk alapján 
szerettük volna megpályázni a vágópont létesítést. Egy 
ilyen létesítmény bekerülési költsége mintegy 100 millió Ft. 
A létesítmény kb 50-60 km-es körzetben kiszolgálhatta 
volna a baromfi tenyésztők igényeit. A saját termelésű 
háztáji állatok csak akkor kerülhetnek közétkeztetésbe, ha 
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az állatok megfelelő, ellenőrzött körülmények közt, 
vágóponton kerülnek levágásra. Erre az új kihívásra 
adhattunk volna megfelelő választ településünk részéről. A 
Kormányhivatal  javaslatára vetettem fel  ennek 
megépítését, az előzetes megbeszéléseknek megfelelően 
támogatták volna a projektet. Az Önkormányzati 
támogatás hiánya miatt a tervezet elhalt."   - nyilatkozta 
Gulyás László

Itt nem tudom milyen támogatásra gondolt az 
ügyvezető úr, hiszen írásban nem kereste meg a 
képviselő-testületet a projekttel kapcsolatban, kérve 
annak támogatását. Szóban érintőlegesen nekem 
felvetette, hogy gondolkodik a pályázat előkészítésén, 
de annak kidolgozott változatát nem terjesztette a 
képviselő-testület elé. Rekettye Sándortól a Bajai 
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség vezetőjétől 
t á j é k o z t a t á s t  k é r t e m  a z  e m l í t e t t  S TA R T 
munkaprogramon belül  vágópont kialakítás 
lehetőségéről. Elmondta, hogy a programon belül nem 
lát arra esélyt, hogy az támogatható lenne.

A K f t .  m á s i k  p á l y á z a t o t  k é s z í t e t t  S TA R T 
munkaprogramon belül, amihez kérte is a képviselő-
testület hozzájárulását.  A képviselő-testület 
határozatban hozzájárult a pályázat beadásához, ami 
benyújtásra is került. A pályázat pozitív elbírálást 
kapott, majd megkezdődött a kertészeti és a 
szántóföldi  kultúrák (kukorica,  kalászosok) 
termesztése.

· 2016/2. Hűtőkapacitás kiépítése
"Hűtőkapacitás létrehozása a Nonprofit Kft. részére", 
pályázatot nyújtottunk be, 2 db hűtő konténer (fagyasztós 
szigeteléssel) vásárlására és telepítésére. A pályázatot 
e l b í r á l t á k  é s  t á m o g a t a n d ó k  k ö z é  s o r o l t á k . 
Belügyminisztérium nem támogatta a hűtőkamrák 
napelemes energia ellátását. Nem kaptunk helyben 
támogatást az Önkormányzattól a megvalósításához, 
ezért kénytelenek voltunk visszalépni a pályázat 
megvalósításától és vissza adtuk az elnyert támogatást.” 
- nyilatkozta Gulyás László

A támogató okiratot Gulyás László ügyvezető úr a mai 
napig nem mutatta be a képviselő-testületnek, kérve az 
Önkormányzat támogatását!

· Út és település karbantartó gépek beszerzése
"A vidékfejlesztési program keretein belül lehetett 
pályázatot  benyúj tani  eszközök beszerzésére. 
Kidolgoztattuk az ajánlatot, amelyben 1 db MTZ -82 
erőgép, ágaprító, oldalazó kasza, hótoló lap megvásárlása 
szerepelt, mintegy 20 millió Ft értékben. Sajnos az utolsó 
pillanatban megjelentetett végrehajtási utasítás szerint 
kiderült, hogy Nonprofit szervezetek nem adhatnak be 
pá lyázato t .  Az  anyag beadására  fe lkér tük  az 
Önkormányzatot, de az nem került beadásra. "  
- nyilatkozta  Gulyás László

A Vidékfejlesztési Program keretén belül 2016-ban 
pályázatot írtak ki: Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése. A lehetőséget kihasználva a két település, 
Vaskút Nagyközségi Önkormányzata és Bátmonostor 
Községi Önkormányzata konzorciumban pályázatot 
nyújtott be, a két települést összekötő aszfaltozott út 
felújítására, valamit erő és munkagépek beszerzésére. 
A beadott pályázat kedvező elbírálásban részesült. 

Elnyert támogatás: 119.999.965 Ft (Vaskút: 48.222.797 
Ft, Bátmonostor: 71.777.168 Ft. Önerő - Saját forrás: 
20.346.541 Ft, ebből Vaskút önereje: 8.971.662 Ft, 
Bátmonostoré: 11.374.879 Ft
Projekt teljes költsége: 140.346.506 Ft. Projekt 
elszámolható költsége: 133.333.309 Ft. Támogatás 
mértéke: 90%. A kivitelezést „SOLTÚT” Útépítő 
Fenntartó és Kereskedelmi Kft. végezte el bruttó 
111.719.995 Ft összeggel. A műszaki átadás megtörtént 
2019. augusztus 31-én. A felújított úthossz 3.166,95 
méter, ebből Bátmonostort érintő rész: 1917 fm. (60%) 
Vaskutat érintő rész: 1250 fm (40%). Az útfelújítás 
során a szükséges marások elvégzése után 5 cm 
vastagságban kerül kopóréteg az útra. A meglévő 5 
méteres burkolatszélesség nem változott. Megtörtént 
a szikkasztóárkok profilozása, felújítása.
A pályázatból vásárólt alábbi gépeket és 
eszközöket UMWELT Környezetvédelmi Műszaki 
Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. szállította nettó 
20.499.000 Ft összeggel (Vaskút 9.640.000 Ft, 
Bátmonostor 10.859.000 Ft). A szállításra került 
Bátmonostor tekintetében: 1 db MTZ 820-tipusu 
traktor, 1 db S&C 30-17 mélyásó kotró és 1 db Roading 
Midi gréder.

· Műdomb és emlékmű építése az 51-es út melletti 
háromszögben, települési dísz tér kialakítása a 
központban
"Műdomb és emlékmű építése az 51-es út melletti 
háromszögben, települési dísz tér kialakítása a 
központban. A Templom és a játszótér közötti rész rendbe 
téte le,  burkolása,  mobi l  v i rágtar tó konténerek 
telepítésével, rendezvények tartására alkalmas közterületi 
bútorok telepítésével. A projekthez tartozik még az 51-es út 
melletti terület rendezése, régi Magyarország térkép 
létrehozása mind két oldalról a létrehozott műdombon. A 
pályázatot a STARTMUNKA program keretében 
készítettük el. A koncepciót elfogadták a BM-ben. A 
véglegesítés előtt az Önkormányzat nem támogatta a 
projekt megvalósítását, ezért törölni kellett a rendszerből." 
- nyilatkozta Gulyás László

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 1956-os 
emlékmű megvalósítására: KKETTKK-56P-02-0619 
számú támogatási szerződés alapján „Büszkeségpont 
pályázat”- 56'-os emlékmű kialakítása: 3.000.000 Ft, a 
szobor 2018-ban felavatásra került a fent említett 
háromszögben. A kettős pályáztatás jogellenes! Az 
Önkormányzat képviselő-testülete egy korábbi 
döntése értelmében, a templom és a játszótér közötti 
területre termelői mobil piac kialakítását tervezte, a 
pályázatot elkészítettük. Sajnos a pályázatot 
visszavonták, így arra várunk, hogy újra megjelenjen 
az.

Gulyás László ügyvezető úr, amely pályázatokban 
kérte a képviselő-testület támogatását és annak 
nem volt jogi akadálya, azt a képviselő-testület 
mindig meg is adta! 
Azt gondolom, az érem másik oldalát is 
megmutatva Önöknek,  képet  kaptak az 
igazságról, arról, hogy a megjelent nyilatkozatok 
nem fedik a valóságot!

                                                                                                               
Béleczki Mihály
polgármester

Bátmonostori Hírmondó
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ü Települési támogatás, temetési költségekhez való 
hozzájárulásra. 

ü Kelengyetámogatás.
ü Iskolakezdési támogatás.
ü Települési támogatás Idősek Világnapjára.
ü Települési támogatás fűtési költségek viseléséhez.
ü Karácsonyi támogatás.
ü Te lepü lés i  támoga tás  gyógyszerk iadások 

viseléséhez.
ü Megvalósult az „Ivóvízminőség-javító Program”, 

ezáltal jobb ivóvízben részesül a lakosság, 
kicserélték a régi elavult vascsöves bekötéseket, 
felújításra került a víztározó (glóbusz).

Közösséget formáló intézkedések:

ü Együttműködési megállapodást írtam alá a 
Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvánnyal, ezáltal 
lehetőség nyílt új sporteszközök beszerzésére az 
iskolában, és megkezdődött a gyermekek futball 
edzése, sportra való nevelése.

ü Hagyományt teremtettünk az idősek köszöntésére az 
Idősek-napi rendezvény megtartásával.

ü Köszöntöm az újszülötteket és részvétemet fejezem 
ki az elhunytak hozzátartozóinak.

ü Háromnapos rendezvénysorozattal erősítettük a 
közösség összetartását, az immár kilencedik 
alkalommal megrendezésre került Lecsófesztivállal.

ü Nagyörömünkre megalakult a „KENDERES” 
sportegyesület. Újra elindult a foci, melyet az 
Önkormányzat kiemelten támogat.

ü Minden évben megépítettük a falu Adventi koszorúját, 
Betlehemét, és díszítettük karácsonyfáját. A 
gyertyagyújtások alkalmával együtt készültünk 
Karácsony ünnepére. Fontosnak tartom a keresztény 
értékek ápolását, megőrzését.

ü Megteremtettük a különböző klubok működésének 
feltételeit, ezáltal könyvtárunk igazi közösségi 
szintérré alakult.

ü Ismét megalakult a helyi hagyományőrző néptánc.
ü R e n d e z v é n y e i n k r e  b e v o n t u k  t ö r t é n e l m i 

egyházainkat.
ü A helyi identitás és kohézió erősítése céljából 

településünk TOP-5.3.1. kódszámú pályázatban 
vesz részt, melyben szorosan együttműködik a 
környező településekkel, Vaskúttal, Dávoddal, 
Dunafalvával, Csátaljával és Szeremlével. 

Közbiztonságot szolgáló intézkedések:

ü Megalakítottuk a Bátmonostori Polgárőr Egyesületet, 
melynek jómagam is tagja vagyok. Számos 
rendezvény biztosításában vettek és vesznek részt. 
Járőr szolgálatot látnak el a településen.

ü Térfigyelő kamerát helyeztünk el a község 
központjában, amelynek segítségével, figyelemmel 
követhetjük a településen megjelenő idegen és nem 
kívánatos személyeket, ezzel is csökkentjük a 
településen elkövetett bűncselekmények számát. 

Pályázatokkal kapcsolatos információk:
 

2014-2019 nyertes pályázatok 

ü KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281 „Napelemes 
rendszerek kiépítése a Bátmonostori Napközi 
otthonos Óvoda, Konyha és Községháza épületein”: 
16.987.553 Ft 

ü 2017. július 12-én kelt BMÖGF/107-6/2017. 
i k t a t ó s z á m ú  m i n i s z t e r i  d ö n t é s  a l a p j á n 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása: 14.971.617 Ft 

ü KKETTKK-56P-02-0619 számú támogatás i 
szerződés alapján „Büszkeségpont pályázat”- 56'-os 
emlékmű kialakítása: 3.000.000 Ft

ü 2017. november 16-án kelt miniszteri döntés BMKAT 
kódszámú pályázat - Köztemetőben a ravatalozó 
cserépfedésének javítása: 1.498.854 Ft 

ü 2017. december 20-án kelt támogatói döntés alapján: 
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 „ A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
tárgyú felhívás”-„Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun 
megyében” konzorciumban több településsel:  
2.880.000 Ft, mely Bátmonostort illeti

ü 2017-ben a TOP -3.2.1-16-BK1-2017-00040 
kódszámú pályázattal az iskola és sportcsarnok 
felújítására 137.936.824 Ft összeget nyert az 
önkormányzat. A közbeszerzési eljárás előkészítés 
alatt van.

ü 2018-ban a Bátmonostori Konyha felújítására beadott 
TOP-4 .2 .1 -15-BK1-2016-00009 kódszámú 
pályázattal 67.900.000Ft-ot nyert az Önkormányzat. 

ü 2018-ban a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 helyi 
identitás és kohézió-erősítés pályázat több település 
konzorciumban: a projekt összköltsége 44 millió 
forint, ebből Bátmonostor Községi Önkormányzatot 
1.957.508 Ft illeti

ü 2018-ban a TOP 3.1.1-16-BK1-2017-00028 kód-
számú Fenntartható település közlekedésfejlesztés, 
buszöblök felújítására 25.000.000 Ft-ot nyert az 
önkormányzat.

ü 2018-ban a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályá-
zattal a Vaskút-Bátmonostor összekötő út felújítás és 
g é p b e s z e r z é s r e ,  B á t m o n o s t o r  K ö z s é g i 
Önkormányzat  támogatása:  71.777.168 Ft 
támogatási összeget nyert.

ü 2019-ben a VP6-19.2.1.-32-1-17 Temető körbe-
kerítése pályázattal az önkormányzat 5.999.998 Ft 
támogatási összeget nyert.

ü Nemzetiségi támogatások a Bátmonostori Óvoda 
fejlesztésére:4.500.000 Ft

Az ötéves ciklus alatt 354.409.522,- Ft pályázati forráshoz 
jutott az Önkormányzat, mely fejlesztésekre  lettek, 
lesznek felhasználva  közel 40.000.000 Ft önerő 
biztosításával

Beadott és elbírálásra váró pályázataink.

ü P e t ő f i  S á n d o r  u t c a  j á r d á i n a k  f e l ú j í t á s a , 
Belügyminisztériumi pályázat

ü  Ravatalozó felújítása, Magyar Falu Program
ü Önkormányzati épület felújítása, Magyar Falu 

Program
ü  Önkormányzati utak felújítása, Magyar Falu Program

Az Önkormányzat anyagi helyzete stabil, az öt éves ciklus 
alatt hitelt nem vett fel. Hitelfelvétel nélkül tudtuk kezelni 
pályázataink önerejét, intézményeink működtetését!

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-
testületet, a határozati javaslat szerint hagyja jóvá a 
tájékoztatásomat.

Béleczki Mihály
polgármester

Az előterjesztést a képviselő-testület 2019.09.25-ei ülésén 
elfogadta.
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helyi Könyvtár

Köszönet MINDENKINEK, aki csak egy fűszálat is 
arrébb tett, hogy az elmúlt önkormányzati ciklusban is
fejlődhetett, szépülhetett, korszerűsödhetett 
községünk.

Köszön jük  a  község  azon  megvá lasz to t t 
képviselőinek a munkát, akik ténylegesen is 
hozzájárultak a döntéshozatalokban észrevételeikkel
és javaslataikkal az érdemi önkormányzati célok 
megvalósításához.

Kegyelettel emlékszünk Nagy Gáborra, aki ebben 
a ciklusban sajnálatos módon már nem lehetett 
végig segítségünkre.

Köszönjük az önkormányzati apparátus tagjainak is a 
sok áldozatos munkát, a gyermeket vállaló 
édesanyáknak pedig boldog gyermeknevelést és jó 
egészséget kívánunk.

Ugyanakkor külön is köszönet mindazoknak, akik a 
hagyományaink megőrzésére is gondot fordítottak, a 
három jelesebb alkalom, a májusfák kitáncolása, a 
vodicai búcsú és a szüreti felvonulások alkalmával, 
segítettek a népviseletek karbantartásával, 
őrzésével, és kiosztásával, visszavételével együtt. Itt 
kell megköszönni a segítőknek, (táncosok, fogatosok, 
lovasok, polgárőrök, Rendőrség) akik a zökkenő-
mentes lebonyolításokban részt vállaltak.
A szervezett programokért és emberi hozzáállásukért 
Horváth Barna Lillának, Pappné Kovács Zsuzsának 
és az egyházak tagjainak, közösségeinek is jár a 
köszönet.

Sokaknak könnyí te t te  é le té t  az  ingyenes 
ruhaosztások szervezésével és végrehajtásával a 
Katolikus Karitász segítségével, Szlavikovicsné 
Király Ilonka és Sümeginé Marika.
Köszönet a közterületeken történő munkákért, a 
szemétgyűjtők ürítéséért és minden más, a község 
szebbé tételére irányuló törekvések segítéséért 
(virágöntözés, idősebb lakótársaknak történő 
bármilyen segítségnyújtás, stb.) az azokon 
tevékenykedő, különböző beosztásban lévő 
dolgozóknak.

Köszönet azoknak is, akik felhívták a figyelmet egy - 
egy visszásságra, problémára, feladatra, hiszen az is 
szükséges ahhoz, hogy a megfelelő megoldást meg 
lehessen találni.

De köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon előre
mozdította azt, hogy a község szebb, tisztább, 
virágosabb, élhetőbb, hagyományőrzőbb legyen.
Köszönet azon szülőknek is, akik gyermekeiket a 
helyi intézményekben neveltetik, hiszen ezzel is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy azok fennmarad-
hassanak.

Így külön is köszönet mindenkinek, aki bármilyen 
formában is, de részt vesz a községi (egyébként nekik
szervezett) eseményekben, rendezvényeken.

Rövid áttekintés arról, hogy mi minden történt 
2010 óta Bátmonostor községben.

Kezdjük azokkal, amik megszűntek:
- nincs május első napján Majális
- nincs augusztus 20-án községi rendezvény

Amik folytatódtak, és a hagyományőrzés részei:
- májusfa kitáncolás
- szüreti felvonulás és bál
- Márton napi lampionos, lámpás felvonulás

Amik bevezetésre kerültek és találkoztak a lakók nagy 
többségének igényével:
- Lecsófesztivál minden év júliusának utolsó hétvé-

géjén, ami legalább két napos rendezvény, 
gyakorlatilag egy nagy „falunap”

- Idősek napi rendezvény
- Adventi gyertyagyújtás
- Községi karácsonyfa állítása
- Mindenki Karácsonya
- Koszorúzási lehetőségek megteremtése

Amik megvalósultak:
- az 51-es főút községi szakaszának felújítása
- a Könyvtár korszerűsítése
- Bölcsőde udvarának rendbehozatala, előtetők
- térfigyelő kamera a központban
- az óvodában megvalósult az EU-konform játszótér
- napelemes kiserőművek települtek a nagy fogyasz-
tású helyeken (Konyha és Polgármesteri Hivatal)

- korszerű és ablakos buszvárók 
- Vaskút - Bátmonostor összekötő út felújítása
- EU-megfelelőségű új játszóterek épültek
- az orvosi rendelő, a Pro Rehab kft. és a Konyha előtti 
parkoló anyagának cseréje

- ismét van labdarúgó csapat (köszönet érte Ede!)
- a néptánccsoport is újjáalakult (köszönet érte a tán-
cosoknak)

Amik még folyamatban vannak:
- autóbusz-öblök felújítása
- Konyha teljes korszerűsítése
- Iskola és Sportcsarnok korszerűsítése, nyílászárók 
cseréje, fűtés korszerűsítése

- Levendulakert és feldolgozó a községben

Ezeken felül a csatornázáshoz, az utak- és járdák 
fe lú j í t ásához  készü l tünk  e lő ,  pá l yáza tok 
benyújtásával, függetlenül a választás eredményétől, 
a község fejlődése érdekében.


