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Karácsonyi köszöntő
Kedves bátmonostori lakosok!

Eltelt ismét egy év, eljött a várakozás ideje. Jézus Krisztus 
eljövetelét, születését várjuk. Megváltóval együtt született akkor 
egy család is, egy szerető, odaadó közösség. Karácsonykor talán 
jobban odafigyelünk egymásra, nyitottabbak vagyunk a másik 
ember felé.  Igyekszünk jobban odafigyelni szüleinkre, 
testvéreinkre, gyermekeinkre, unokáinkra, barátainkra, 
ismerőseinkre, a velünk szembejövőkre.
Kívánom Önöknek, hogy az ünnep ne a kötelező ajándékozásról, 
kötelező együttlétről, s a végtelen evészetről szóljon. Szóljon az a 
meghittségről, az egymás iránti odafigyelésről, a törődésről, a 
szeretetről.  A szeretet nem kerül semmibe, de a legnagyobb 
ajándék, amit adhatunk és kaphatunk. Mosolyogjunk a velünk 
szembejövő ismeretlenre, talán a mosolyunkkal adunk reményt 
neki, hogy érdemes élni.
Figyeljünk oda az egyedül élő idős emberekre, nyissunk be 
hozzájuk, ha kell, vigyünk nekik egy tányér meleg ételt, érezzék, 
hogy nincsenek egyedül.
Kívánom, hogy az ünnepek végével ne veszítsük el az 
emberségünket, embertársaink iránti tiszteletünket és 
szeretetünket. Hordozzuk magunkkal a Karácsony igazi üzenetét 
a hétköznapokban is. 
Kovács Erzsébet versével kívánok a képviselő-testület és az 
Önkormányzat dolgozói nevében Áldott, Meghitt Karácsonyi 
Ünnepeket és Békés, Boldog, eredményekben gazdag Új 
Esztendőt! 
Kívánom, hogy az elkövetkező 2020-as esztendőben is az 
ö s s z e f o g á s ,  a z  e g y ü t t  g o n d o l k o d á s  j e l l e m e z z e 
mindennapjainkat! Ehhez kívánok jó erőt, egészséget!

Karácsony

Téli szünet van most s karácsony lesz mindjárt!
Üldögélek egymagamban s nézem a fenyőfát.
Díszek, szaloncukrok,ékes csecse-becsék
csüngnek az ágain s lobog a gyertyafény!
Karácsony s ajándék mind szép és jó lenne,
hogyha a világon mindig béke lenne!
Ne csak karácsonykor szeressen a szívünk,
hanem egész évben barátokként éljünk!
Szűnjön meg ami rossz, legyen öröm, móka!
Barátokként éljünk és ne háborúzva!
Segítsünk egymáson, önként, szeretettel,
és ne nézzük azt, hogy mit nyerhetünk ezzel!
Ha segítünk máson szeretet vesz körbe,
S segítséget adva boldogabb jövőnk lesz!
Ennél nagyobb öröm nincsen e világon,
Mint, hogy boldogságunk másra is átszálljon!

(Kovács Erzsébet)

Béleczki Mihály
polgármester

Mindenki Karácsonya

Bátmonostor Község Önkormányzata szeretettel 
hív és vár mindenkit 2019. december 19-én 
csütörtökön 16:00 órától a templomban 
tartandó karácsonyi ünnepségre!

Program:

· Béleczki Mihály polgármester ünnepi beszéde
· Szaniszló Tibor plébános ünnepi beszéde
· óvodások műsora
· iskolások műsora

A műsor után mindenkit szeretetvendégséggel 
várunk! Jöjjünk el, találkozzunk!
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Köszönetnyilvánítás és tájékoztatás a 
lakosság részére!

Hálásan köszönöm a bizalmukat, azoknak, akik rám 
szavaztak október 13-án, és köszönetemet fejezem ki, 
minden bátmonostori lakosnak, aki élt szavazati jogával a 
demokrácia ünnepén.

Köszönöm Önöknek, hogy együtt folytathatjuk a kilenc 
éve megkezdett munkát! 
Mint eddig, a jövőben is Bátmonostor fejlődéséért, és 
minden lakójáért dolgozom. 

Gratulálok a mandátumhoz jutó képviselőtársaimnak.  
Biztos vagyok abban, hogy az újonnan megalakult testület 
Bátmonostor fejlődését, a település lakóinak érdekeit, 
minden esetben előtérbe helyezi, a személyes érdekekkel 
szemben.

A kampánynak vége, kérem, hogy mindenki nyugodjon le, 
ne gerjesszük a feszültséget a lakók között. Természetesen 
továbbra is kérjük, hogy jobbító szándékú javaslataikkal 
segítsék elő a képviselő-testület munkáját.

Köszönetemet fejezem ki munkatársaimnak, Béda László, 
Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi, Pappné Kovács 
Zsuzsanna képviselőtársaimnak, valamint Aladics Dávid 
és Szlavikovics Attila külső bizottsági tagoknak, hogy 
felkeresték a lakosságot az aláírásokért.  

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az 51-es 
számú úttal kapcsolatos petíciót aláírták.

Köszönetemet fejezem ki Zsigó Róbert Államtitkár 
Úrnak, a térség országgyűlési képviselőjének, hogy 
felkarolta a települést nagyban foglalkoztató 51-es számú 
út ügyét.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti 
Infrastruktúra és Fejlesztő Zrt-t bízta meg, az 51-es számú 
főút és kerékpárút, Baja - Hercegszántó szakaszának 
megerősítésére és megépítésére.  A kiírt közbeszerzésen az 
engedélyes tervek elkészítését a Bokút-Terv Mérnöki iroda 
Kft-t végezte el.  Megjegyzem, hogy az engedélyes tervek 
nem azonosak a kiviteli tervekkel!
  

A kiviteli tervezés még nem indult el, arra nem írtak ki 
közbeszerzést!

Október 13-án a NIF és a Mérnöki Iroda képviselői 
lakossági fórumon ismertették az elkészített terveket Baja 
Városháza dísztermében.
 

Bátmonostor lakossága tiltakozását fejezte ki az út 
megerősítése és felújítása ellen. 
A megnövekedett teherforgalom esetén az út mellett lakók 
életkörülményei  jelentősen romlanának (zaj, rezgés, 
légszennyezés).

A lakosság aláírásával fejezte ki tiltakozását az út 
megerősítése és az esetleges teherforgalom növekedése 
ellen. 

Kértem Zsigó Róbert Államtitkár Úrnak, a térség 
országgyűlési képviselőjének közbenjárását, átadva 

részére a lakosság tiltakozását tartalmazó aláírásokat, 
melyet továbbított az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium felé.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 
Thoroczkay Zsolt főosztályvezető 2019. november 19-én, 
Csátalján egyeztető fórumot tartott, melyen elmondta, hogy 
Bátmonostor lakosságának jogos azon elvárása, hogy a 
településnél épüljön elkerülő út. 

Thoroczkai Zsolt főosztályvezető úr az egyeztető fórumon 
megfogalmazottakról és az Államtitkárság álláspontjáról 
levélben fogja tájékoztatni Zsigó Róbert Államtitkár Urat, a 
térség országgyűlési képviselőjét és az Önkormányzatot.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Bátmonostori 
Nonprofit Kft. ügyvezetője Kányi Béla agrármérnök, a 
posztot 2019. november 1. és 2020. február 29. között 
meghatározott időtartamban tölti be.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy minden pénteken 
ismét lehetőség van arra, hogy a központi buszmegálló 
mellett kialakított árusító helyen friss zöldséget és 
gyümölcsöt vásároljon!

Béleczki Mihály 
polgármester

A Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2015. (XI.2.) önkormányzati 
rendelet 14.§-a alapján Bátmonostor Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

KÖZMEGHALLGATÁS-t 
(falugyűlés)

tart.

Közmegha l l ga tás  he l ye :  Közösség i  Ház 
Bátmonostor, Zrínyi u. 4.

Közmeghallgatás ideje: 2019. december 11. (szerda) 
17.00 óra

NAPIREND

1. Polgármester tájékoztatója az önkormányzati 
célkitűzések 2019. évi teljesítéséről, a 2020. évi 
tervekről

2. Az 51-es számú főút Baja-Hercegszántó-
Országhatár közötti szakaszának felújításával 
kapcsolatos kérdésekről

3. Tájékoztatás a „Helyi identitás és kohézió 
erősítése” című, TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 
kódszámú pályázattal kapcsolatban

4. Közérdekű lakossági kérdések, felvetések, 
javaslatok meghallgatása.

Bátmonostor, 2019. november 6.

Béleczki Mihály s.k.
polgármester
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A közterületekkel kapcsolatos lakossági kötelezettségek
(ingatlan előtti járda, kutyaürülék)

Miért én tisztítsam a járdát, amikor az közterület?
A jelenleg is hatályos 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján hosszú évek óta jogi szabályozás mondja ki, hogy az ingatlan tulajdonosa, 
kezelője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, valamint az úttest és a járda közötti kiépített vagy zöld terület gondozásáról, tisztán 
tartásáról, szemét- és káros gyomoktól mentesítéséről. Ebbe télen a hóeltakarítás és síkosságmentesítés is beletartozik. Ez komoly dolog, ugyanis 
az ennek elmulasztásából fakadó balesetek nemcsak lelkiismereti, de jogi felelősséget is rónak az ingatlanhasználókra.

Hova söpörjem a szemetet?
A jogi szabályozás szerint a szemetet úgy kell összesöpörni, hogy az közútra ne kerüljön, és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a 
háztartási szeméttel együtt el kell szállítani

Hova lapátoljam a havat?
A járdáról letakarított havat a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogosok számára lehetőleg 1,5 méter széles terület szabadon maradjon. 
Természetesen a csúszásmentesítésről is gondoskodni kell, lehetőleg környezetbarát anyagokkal.

Bokrok, fák, kutyák, meg a többiek
Jócskán akadnak olyan házak, amelyek kertjéből bokrok, faágak nyúlnak a járdák fölé. Kevesen tudják, hogy ezek megfelelő nyeséséről az 
ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodnia. Az is kevésbé köztudott, hogy az állatokat (pl. galambokat) közterületen, szennyező módon etetni nem 
szabad. Az már inkább ismert, hogy az ebek ürülékét a tulajdonosnak kell eltakarítania, hiszen az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény 
kimondja: az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze.

Hova dobjam a kutyaürüléket?
Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a hátrahagyott „kutyagumi” eltüntetése nem tartozik a helyi Nonprofit Kft. feladatai közé, ugyanis az eb által okozott 
szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. A zacskóba szedett székletet elsősorban a kutyaürülék gyűjtése céljából 
telepített hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni, de amennyiben a közelben nincs ilyen, akkor a kommunális hulladékgyűjtőbe is beletehetjük. A kutyaürülék 
eltávolítása egészségügyi és esztétikai szempontból is fontos.

Projekt záró sajtóközlemény
Projekt kódszáma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00028
Támogatási szerződés iktatószáma: IKT-2018-603-I1-00001919
Kedvezményezett neve: Bátmonostor Községi Önkormányzat
Projekt címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Bátmonostoron

Bátmonostor Községi Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00028 
azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2017. 
december 20. napján kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesített.
A projekt összköltsége 25.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás volt.
A projekt célja volt egy olyan komplex intézkedéscsomag megvalósítása, mely megteremti, és erősíti a fenntartható fejlődés feltételeit.
A projekt műszaki-szakmai tartalma az alábbiak szerint alakult:
Forgalmi épületek, pálya fejlesztése tevékenységcsoportjából a települést átszelő 51. számú másodrendű fő közlekedési útról 
lecsatlakozó, a községet átszelő Kossuth utcán, Zrínyi utcán, és Baracskai utcán átmenő autóbusz közlekedési útvonalon található megálló 
hely párok, buszöblök, felszálló peronok, és járdakapcsolataik burkolat felújítása, fedett váró kihelyezése illetve az öblök szabvány 
szerinti méretekkel való kialakítása történt meg. Mindhárom utcában az 5,5 - 6 m burkolatszélességű közút mellett meglévő 1,5 -2,5 m 
szélességű buszöböl aszfalt burkolata már teljesen elhasználódott, nyomvályússá vált. Az öblök hosszmérete miatt az autóbusz nem tudta 
azokat rendesen használni, ebből következően a megállóhelyek környékén a biztonságos közlekedés akadályozott volt. Az öböl 
szélességét 3 m-rel, behajtó ágon 7:3 hosszal, kihajtó ágon 5:3 hosszal tervezte meg a tervező. Megállóhely felszálló peron hosszúsága 15 
m, szélessége 1,5 m lett. A behajtó, és kihajtó ágaknál a közúti csatlakozó ívekkel együtt a közúttal érintkező építési hosszúság 54,62 m. A 
peron külső oldalán a peronnal azonos szintben közvetlenül csatlakozó aljzatbeton lemezre rögzített váró épületek mérete a Kossuth és 
Baracskai utcában 2,75 x 2 m, a Zrínyi utcában 2 m széles, és 4,8 m hosszú. A tervezett peron egyik végét lekerekítéssel tervezték, míg 
másik végét merőleges széllel, akadálymentes ferde magassági kialakítással építették meg. A peron akadálymentes végénél járdakapcsolat 
készült a hozzá közelebb eső járdaszakaszhoz. A kialakított öblök és peronok esésviszonyaiból adódóan a burkolatról a felszíni 
csapadékvíz elfolyását biztosítottuk a közút melletti nyílt levezető, és szikkasztóárok segítségével.
Közlekedésbiztonsági intézkedés keretében megvilágított gyalogátkelőhely került kialakításra a Zrínyi utca-Kossuth utca találkozásánál, 
a település legfontosabb forgalomvonzó létesítményei közelében. Az 51-es másodrendű főút települést átszelő forgalmas vonala mellett a 
Zrínyi utca gyűjtőútként funkcionál, szintén nagy forgalmat bonyolít le. A csomópontban önkormányzati hivatal, könyvtár, posta, 
templom, autóbuszváró, vegyesbolt, gyógyszertár található.
A projektben közreműködő gazdasági szereplőket a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján választottuk ki. A 
projektmenedzsmenti tevékenységét a Bács-Kiskun Megyei T.fejlesztési Nonprofit Kft. végezte, a terveket a Delta Plan Bt. készítette el.
Bátmonostor Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Bátmonostoron II. eljárás (TOP-3.1.1-16)” címen, EKR000524542019 azonosító számon. A közbeszerzési eljárás a Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés Bátmonostoron című, TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00028 azonosítószámon regisztrált kérelem, illetve az 
IKT-2018-603-I.1-00001919 iktatószámú támogatói döntés alapján zajlott le. A közbeszerzési eljárás nyertese a Leszter Prime Kft. és 
Dobos Beton-Út Kft. mint közös ajánlattevő konzorcium lett. A szerződés bruttó vállalási összege 25.691.327,- Ft volt.
A műszaki terület átadása 2019. július 23. napján történt meg. A vállalkozói szerződés szerint a vállalkozónak a szerződés aláírásától, azaz 
2019. július 18. napjától 120 nap állt a rendelkezésére a kivitelezői munkálatok elkészítésére. A vállalkozó 2019. november 14-én befejezte 
a kivitelezést, a műszaki átadás még ezen a napon megtörténhetett.
A projekt keretein belül szemléletformáló kampány kerül megvalósításra, melynek időpontja 2019. december 11. 16:45, helyszíne: 
Bátmonostori Közösségi Ház Házasságkötő terme.
A projekt fizikai zárása 2019. december 31. napja.
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helyi Könyvtár

Köszönet mindazoknak, akik józan megfontoltságot tanúsítva 
viselték az idei fejlesztési munkák végrehajtásával (és a helyi 
választással) okozott kellemetlenségeket, sokszor bántó és 
provokatív „beszólásokat”.

Köszönet jár természetesen a jószándékú, építő jellegű kritikák 
megfogalmazóinak is.

Külön köszönet a Konyha teljes személyzetének, a felújításon 
dolgozóknak, és az abban közreműködő valamennyi 
szervezetnek. 

A 2019-ben is sikerrel megtartott ingyenes ruhaosztások 
szervezéséért és végrehajtásáért a Katolikus Karitásznak, 
Szlavikovicsné Király Ilonkának és Sümeginé Marikának.
  

Köszönet a lakosság azon részének is, akik a nekik szervezett 
rendezvényeken jelenlétükkel segítették azok sikerét.

Köszönet az idei évben a községi zöldfelületeket karbantartó 
(fűnyíró, kaszáló, gyomtalanító) munkák elvégzéséért az azon 
dolgozóknak és segítőiknek, egyben köszönet a lakosság azon 
részének, akik maguk is aktívan tevékenykednek a saját portájuk 
előtti terület jó állapotban tartásáért. Kérjük, tegyék ezt a téli 
időszakban is a síkosságmentesítés kapcsán.

Előre is köszönet az esetleg előforduló hóeltakarítási nehézségek 
elviseléséért, bár igyekezni fog mindenki, hogy a közlekedés a 
lehető leghamarabb biztonságosan haladhasson.

Jótékonysági Sütivásár és Adománygyűjtés 
Dominik Javára!

Időpont:
2019. december 15. 10:00-13:00

Helyszín: 
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
Bátmonostor, 6528 Petőfi S. utca 2.

Pénzbeni adományokat gyűjtűnk Dominik részére, 
aki 10 hónapos volt, amikor diagnosztizálták nála az 
SMA ll. betegséget. 

A helyszínen különböző süteményeket vásárolhatsz, 
aminek az általad felajánlott összegét a kihelyezett 
adománydobozokba helyezheted.

 Amennyiben elvinnéd a sütit, kérlek hozz magaddal 
egy dobozt vagy tálcát, hogy el tudjuk csomagolni. 

A gyerekeknek készülünk arcfestéssel is, melyért 
szintén adomány formájában tudtok fizetni. 
 A gyerekeknek karácsonyi kifestővel kedveskedünk!
 

 Kérdés esetén, keressetek bizalommal a 
+36-70/387-17-97-es telefonszámon. 

Köszönöm, hogy segítesz! 
Horváth-Barna Lilla

Adventi Gyertyagyújtások
a templomkertben

vasárnaponként 16:00 órától:

december 1. – iskolásaink

december 8. – óvodásaink 

december 15. - a Baptista Gyülekezet 

december 22. - az önkormányzat
 közreműködésével

A 4. gyertyagyújtás után lehetőség van a 
Szeretetláng elvitelére.

A gyertyagyújtásokat követően mindenkit 
szeretetvendégséggel várunk!

Arra kérjük a résztvevőket, hogy amennyiben 
tehetik, hozzanak magukkal egy bögrét a meleg 
italokhoz a környezettudatosság jegyében!

Köszönjük!


