2011. február

Kedves Besnyőiek!
Ismét elérkezett a tervezés időszaka: önkormányzatunk és intézményei idei költségvetésének tervezése, vitája, illetve a képviselő-testület döntése annak elfogadásáról.
Ahogy arról a Besnyői Hírmondó 2. oldalán
bővebben olvashatnak, az idei év sem lesz
könnyebb, bár mindig abban reménykedünk,
javulni fog a helyzet. Ismét csak takarékoskodnunk kell a kiadásokat tekintve, és pályáznunk és megint csak pályáznunk kell ahhoz, hogy fejleszteni tudjunk.
Egy már megnyert pályázatnak köszönhetően ebben az évben
iskolánk külsején további kedvező változtatásokra nyílik mód,
ami nagyon örvendetes hír. Az iskola belső életében is változások zajlanak, erről bővebben olvashatnak a 2. oldalon.
Projektzáró rendezvényen ismerkedhettek meg iskolánk pedagógusai az iskolai laptopprogram keretében megvalósult sikeres pályázatunk révén beszerzett új eszközökkel, így e komoly
informatikai fejlesztést megnyugtatóan zárhattuk le, tudván,
hogy ezek a modern, oktatást segítő eszközök a mi gyermekeink, unokáink javát szolgálják.
Szintén egy korábbi sikeres
pályázatunknak köszönhetően
készülhettek el az új utcanév
táblák, a kandeláberek és a település bejáratánál az igényes kivitelű köszöntő tábla. Ez utóbbi fotója mellékelten látható.
Remélem, Önök is elégedettek e településszépítő új eszközökkel és azok sokáig mostani
szépségükben, épségben szolgálhatják majd községünket.
Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk
környezetünk tisztaságára, gondozottságára!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna,
polgármester

Friss nyugdíjasaink
Varga Ferencné, az Önkormányzat és Gémesi Jánosné,
a Polgármesteri Hivatal dolgozója 2011. február 28-án
utolsó munkanapját töltötte. Mindkettejüknek jó egészséget, nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk!
Besnyő Község Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatala nevében:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
és dr. Bugyi Katalin jegyző

Projektzáró rendezvény
Besnyő község önkormányzata az oktatási feltételek további javítása érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 2010
februárjában pályázatot nyújtott be a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra program
pályázatára.
A TIOP 1.-1.-1-09/1-2010-0153 „Besnyői tanulói laptop
program” című sikeres pályázatnak köszönhetően az Önkormányzat 7.090.000 forint támogatást kapott a Besnyői Arany
János Általános Iskola részére, mely összegből 54 db tanulói laptopot, 4 db tanári laptopot, 4 db tárolót, 4 db access
pointot és 1 db routert vásárolhatott.
A sikeres projektet egy záró rendezvény keretében zártuk,
ahol a szakmai előadások mellett az eszközökkel is megismerkedhettek az intézmény dolgozói és tanulói.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
és az iskola tanárai a projektzárón

MEGHÍVÓ
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire és hőseire emlékezünk
2011. március 11-én, pénteken 12 órakor,
a Faluházban.
Az ünnepi műsorban általános iskolánk alsó tagozatosai
szerepelnek, felkészítő pedagógusok: Szöllősi Anna,
Debreceni Szilvia, Drippey László és Gábor Ferenc.

Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljünk együtt!
Besnyő Község Önkormányzata nevében:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Nőnap alkalmából szeretettel köszönti a besnyői hölgyeket, lányokat-asszonyokat
Besnyő Község Önkormányzata
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A 2011. évi költségvetésről pár gondolat
Nehéz időszakon vagyunk túl és sajnos, a megszorítások
és a gazdasági válság hatásai miatt jelenleg sincs könnyű
helyzetben önkormányzatunk. Így továbbra is igen körültekintően és takarékosan kell gazdálkodnunk.
Költségvetésünkben az intézményeink működéséhez
szükséges kiadásokkal, az Önkormányzat által kötelezően
kifizetendő költségekkel és – lehetőségeinkhez mérten –
a lakosság minél szélesebb körű támogatásával számoltunk.
Például:
– gyermekétkeztetés:
- óvodában: 692,50 Ft az egész napi étkezés,
önkormányzati hozzájárulás 337,50 Ft,
- az iskolában: 848 Ft az egész napi étkezés,
önkormányzati hozzájárulás 413 Ft,
– tankönyvvásárlási támogatás: 5.000 Ft/fő,
– első lakásukat vásárló házasoknak: 100.000 Ft kamatmentes kölcsön,
– 65 év felettieknek: 3.000 Ft/fő,
továbbá önkormányzatunk hozzájárul
– a gyógytestnevelési, a logopédiai feladatok ellátásához,
– orvosi ügyelet ellátásához,
– a családsegítő, gyermekjóléti, házi segítségnyújtási feladatok ellátásához,
– a szociális étkeztetéshez, szociális ellátásokhoz,
– civil szervezetek támogatásához.
Szeretném hangsúlyozni, hogy én – saját kérésemre – a
megválasztásom óta, a mai napig az adható legminimálisabb fizetést kapom.
Remélem, Önök is egyetértenek velem abban, hogy
anyagi helyzetünktől függetlenül, továbbra se mondjunk
le a pályázati forrásokból támogatott fejlesztésekről –
egyébként is csak olyan pályázatokon indulunk, melyeknél a támogatás mértéke magas (legalább 75-90%) vagy
teljes egészében támogatott – hiszen a fejlesztések által
válnak intézményeink, köztereink, településünk élhetőbbé.
Már megnyert pályázatunknak köszönhetően idén nyáron lehetőségünk nyílik az iskola külső felújítására, nyílászáróinak cseréjére.
A nagyon rossz állapotban levő járdák felújításában, és
az utak aszfaltozásában sajnos, továbbra sem gondolkodhatunk, mert a tavalyi évhez hasonlóan, még pályázati lehetőség sincs ilyen jellegű felújításra.
Besnyő Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetését meghatározó kiadások összege: 211.400.000 Ft
Az állami támogatás mindösszesen: 86.386.000 Ft
A fenti számokból jól látható, hogy a normatív támogatás még a költségek felére sem nyújt fedezetet.
Önkormányzatunknak jelentősebb bevétele a gépjárműadóból (9 millió Ft) és az iparűzési adóból (38 millió Ft)
keletkezik, természetesen csak abban az esetben, ha minden adózó eleget tesz adófizetési kötelezettségének.
Jelentősebb kiadásaink, a teljesség igénye nélkül:
– Iskola működésére:
63.195.000 Ft
– Óvoda működésére:
32.358.000 Ft
– Önkormányzati hozzájárulás
az Iskolai étkeztetéshez:
6.392.000 Ft
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– Önkormányzati hozzájárulás
az Óvodai étkeztetéshez:
– Logopédia, gyógytestnevelés
Zene Iskola működéséhez
– Tankönyvvásárlási támogatás:
– Szociális ellátásra, jelzőrendszer ü.
– Uszoda üzemeltetéséhez:
– Orvosi ügyeletre:
– 65 év feletti nyugdíjasoknak:
		
– Az Önkormányzat által kötelezően
folyósítandó szociális ellátásokra:
– Átmeneti segélyekre:
– Civil szervezetek támogatására:

5.138.000 Ft
1.900.000 Ft
1.000.000 Ft
635.000 Ft
1.300.000 Ft
3.400.000 Ft
1.100.000 Ft
900.000 Ft
(3.000 Ft/fő)
3.700.000 Ft
1.200.000 Ft
2.100.000 Ft

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Új igazgatási előadó
a hivatalban
Kecskésné Krepsz Zsuzsanna, besnyői
lakos 2011. március 1. napjától látja el a
Polgármesteri Hivatalban az igazgatási
előadói feladatokat. Az alábbiakban röviden bemutatjuk őt olvasóinknak:
Kecskésné Krepsz Zsuzsannát 2010
május végétől köszönthetjük településünk
lakói között, akkor költözött ide a férjével
és nevelt gyermekével.
Új munkatársunk 2002 márciusától
Ercsi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozott. Akkori felettese
ösztönzésére és biztatására elvégezte a budapesti Corvinus
Egyetem Államigazgatási Főiskolai Karának igazgatásszervező szakát. Munkaügyi előadóként kezdte, majd később jegyzői titkárnőként, iktatóként végül pedig igazgatási előadóként
látta el feladatait. A cigány és a horvát kisebbségi önkormányzat referensi teendőinek ellátása mellett a katasztrófavédelem
is a munkakörébe tartozott. Az elmúlt években alapvizsgát,
majd szakvizsgát tett, közben EU pályázati referensi, CAF modell követelményeit felülvizsgáló közigazgatási auditor, valamint informatikai képzéseken vett részt.
Kilencéves közigazgatási gyakorlata során megtanulta a
közigazgatás, ezen belül a hivatal működését. Szakmailag a
legfontosabbnak minden területen a jogszerű, szabályszerű
munkavégzést tekintette. Tanulmányai segítették szakmai fejlődését, ismereteit a gyakorlatban hasznosítja.
Kérjük a tisztelt lakosságot, forduljanak bizalommal új
kollégánkhoz!

Informatikai fejlesztés
Önkormányzatunk újabb informatikai fejlesztéssel járult hozzá iskolánk korszerűsítéséhez. Az „Informatikai fejlesztési
feladatok támogatásának igénylése a 21/2010.(V.13.)OKM
rendelet alapján” címszó jegyében igényeltünk és el is nyertünk 1 millió forint támogatást, amelynek révén az eszközbeszerzés vissza nem térítendő, 100%-ban támogatott formában valósulhatott meg. A támogatási összegből 2 db digitális
táblát, 1 db projektort és 1 db akkreditált szoftvert szereztünk
be a besnyői Arany János Általános Iskola részére.

Suli-hírek
Az előző évekhez hasonlóan az első közösségi eseményünk az őszi papírgyűjtés volt. Ennek eredményeképpen jutalomban részesülnek tanulóink: az egyénileg
legtöbbet gyűjtők könyvutalványt kaptak, az első helyezett 8. osztály jutalomkiránduláson vesz majd részt.
A kistérségben II. helyezést értünk el, ezért 25.000 Ft
pénzjutalmat kapott diákönkormányzatunk.
A 2010. december 8-án Iváncsán megtartott II. Kistérségi Mikulás Kupa úszóversenyen iskolánkat szép eredményekkel képviselték a következő tanulók:
3. osztály: Pribék István 25 m gyors II. hely,
25 m mell I. hely
5. osztály: Döbröczöni Sándor 50 m hát II. hely,
50 m mell I. hely,
Kovács Zsófia 50 m hát III. hely
8. osztály: Kiss Regina 50 m mell II. hely
A 4x50 m gyors váltóban a II. helyezést érte el a Kovács
Zsófia-Kalotai Vivien-Sattmann Hermina-Kiss Regina alkotta csapat.
Gratulálunk nekik!
A Luca-napon izgalmas programok közül válogathattak
az érdeklődők: vásár, rejtvényfejtés, a nagy sikerű gyermekjósda, a teaház, mesefilm-vetítés, kézműves foglalkozás, büfé, játékszoba, lufihajtogatás, számítógép-szerelés,
valamint boszorkány-szépségversenyen is megmérettettek a jelentkezők. A nyertes boszik csodálatos mézeskalács házikókat kaptak jutalmul.
A karácsonyi ünnepélyt az alsó tagozatosok műsora
tette emlékezetessé.
Januárban nagy örömünkre egy-egy interaktív táblával
gazdagodott az alsó és felső tagozat, izgatottan, érdeklődéssel vették birtokukba tanulóink.
Az oktatás és szemléltetés lehetőségeit kitágítva élvezetes, emlékezetes tanórákon sajátíthatják el a tananyagot.
Megérkeztek a kompetencia alapú oktatás bevezetésével kapcsolatos pályázat keretében nyert tanulói és tanári laptopok is az intézménybe, amelyeknek használatához
az önkormányzat biztosítja az egész iskola területén az
internet-elérhetőséget.
Február 25-én, pénteken du. 4 órakor rendeztük a Faluházban a farsangi bált. Erről és hagyományos rendezvényünkről, az Arany-hétről, mely az idén február 28-án
kezdődött, a következő lapszámban számolunk be.
A szülőknek köszönjük a lelkes, kreatív segítő munkát!

Finomság és tobzódás…
és hatalmas siker
Igen, finomság és tobzódás jellemezte a besnyői csengettyűs
bált 2011 Zsuzsanna-napjának estéjén-éjszakáján.
Finomság a 20-as, 30-as éveket idéző díszekben, illatban,
ruhákban, ételekben, italokban, hangokban és dalokban.
Tobzódás a hangszerekben, hangulatban, jókedvben, együttlétben.
Ez a kettősség érzelmes (de nem érzelgős) és fergeteges
báli hangulatot nyújtott minden vendégnek. A meghívott
tállyai Forgatós zenekar már az első percekben megnyerte
magának a közönséget, s olyan bensőséges kapcsolat alakult ki előadó és hallgatósága között, amilyennel a házigazda Szironta együttes tagjai is büszkélkedhetnek. És nem csak
a lebonyolítás volt sikeres. A szervezésben, előkészítésben
az önkéntesek akkora lelkesedéssel vettek részt, olyan sok
munkával, ötlettel és idejükkel segítették a Szirontát, hogy azt
meghálálni szinte már nem is lehet. De talán érezték/érzik ők
is mindnyájan, hogy a vendégek elégedettsége nekik is köszönhető.
Hogyan tudja a Szironta mégis viszonozni Besnyőnek
mindezt? Természetesen zenéjével, és mellette nyertes
LEADER projektjeinek a megvalósításával. Három pályázatot
nyert meg az Egyesület és az együttes hagyományőrző, kulturális programok megvalósítására, nemzetközi kapcsolatok
építésére. Azonban nem csupán rendezvények szervezésére
és utazásra lehet és kell a pénzt elkölteni. A Faluházban kiállítások installációjának és a helytörténeti gyűjteménynek a
fejlesztéséhez is hozzájárul a pályázati támogatás. Értékeket
nyújt ezáltal a falunak tárgyiasult formában és élményekben
is 2011-2012-ben.
A Szironta tagjai a báli éjszaka után még inkább úgy érzik,
úgy érezhetik, szereti őket a falu. Mindenkinek köszönik a lelkes részvételt, támogatást, s azon igyekeznek majd, ezt megszolgálják az elkövetkezendő két évben is.
Sólyom Balázs

Az est vendégei: a tállyai Forgatós együttes

„Felhők szélén kandikáló kikelet…”
tavaszi hangverseny Besnyőn

Meghívó

2011. március 19. 17 óra

Besnyő, Faluház és galéria
Műsor: A besnyői Pöttömsziget Óvoda tavaszváró műsora
Mészáros Gábor Rajzok és sajtok – vonalak és ízek című,
sajtókóstolóval egybekötött kiállításának megnyitója
Szironta Együttes koncertje

A belépés ingyenes!

A győztes boszik és a mézeskalács házikók

A sajt mellett finom borral várjuk vendégeinket!
Sziront’Art Khe

3

Köszönet
Az alábbi levelet Feth Katalin, a Dunaújvárosi Vöröskereszt szervezet titkára küldte, örömmel adjuk közre – a szerk.
Tisztelt Gémesiné Fejes Zsuzsanna, Polgármester Asszony!
A dunaújvárosi Vöröskereszt vezetőjeként ezúton is szeretnék
köszönetet mondani Besnyő lakosságának a januári véradáson
megjelenő kimagasló létszámért. Feltétlen szeretném megemlíteni Fenekesné Piroskát, hiszen az Ő munkája nélkül ez nem valósult volna meg.
A megjelentek száma: 33 fő (a tervezett 30-nak ez a 110%-a)
A befejezett véradás: 30 fő
Az Önök lakóhelyénél sokkal magasabb lélekszámú településeken sem szokott ennyire sikeres lenni a véradás. Remélem, a
következőt is sikerrel zárjuk!
A további sikeres együttműködésünkben bízva, köszönettel:
Feth Katalin

Képviselői fogadóóra
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy L. Simon László,
körzetünk országgyűlési képviselője, az Országgyűlés
Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke képviselői fogadóórát tart Besnyőn, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2011. április 8-án, pénteken 9-11 óra között.
Szeretettel várunk mindenkit!
Tisztelettel:
Fidesz-KDNP Fejér 4 VK
országgyűlési képviselői kabinet

Tavaszköszöntő
Jótékonysági

ÓVODABÁL
2011. március 12-én ismét megrendezzük
jótékonysági bálunkat
az óvodás gyermekek, az óvoda javára.

A múlt évi óvodabál bevételéből redőny készült
a foglalkoztató termek ablakaira.
Az idei évben a rendezvény bevételéből
az ágyneműket szeretnénk lecserélni
75 kisgyermek részére (ennyi férőhelyes az óvoda).
A szükséges összeg 300 ezer Ft.
Kérünk mindenkit, hogy aki csak tudja,
támogassa ezt a célt, hisz mindenkinek a gyermeke,
unokája jár vagy járni fog az óvodába.
Próbáljunk mindent megtenni gyermekeink kényelméért,
egészségéért az új takarók vásárlásával!
Segítsenek nekünk ebben a bálon való részvételükkel,
illetve pártolójegy vásárlással!

Mindenkit szeretettel várunk!
Segítségüket előre is köszönjük.
Fenekesné Placskó Piroska
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Meghívó
Szeretnéd tudni, mit tegyél, ha gyermekedet otthonodban baleset éri? Elesett, leesett, félrenyelt, mérgező
folyadékot ivott? Mi a teendő, ha riaszt a légzésmegfigyelő?
Elsősegélynyújtási alapismeretek, tanácsok szakemberektől:
Feth Katalin, a Dunaújvárosi Vöröskereszt vezetője
Takácsné Németh Anikó, a Ceumed Kft. képviselője
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2011.
április 6-án, szerdán 11 órára, a besnyői Faluházba!
Fenekesné Placskó Piroska és Páli Szilvia

FELHÍVÁS

LOMTALANÍTÁS!
2011. május 23-án (hétfőn) lomtalanítást szervezünk a Vertikál
Zrt. közreműködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes, azaz a háztartásokból származó,
kiselejtezett lim-lom hulladékot lehetőség szerint szelektáltan, anyagfajtánként - a kisdarabos, szóródó hulladékokat
(pl.:maradék textíliák) lehetőség szerint összekötve vagy zsákolva –, továbbá a bútorokat, a hatékonyabb helykihasználás
érdekében szétszerelve helyezzék ki a házuk elé, arra a helyre,
ahová az edényzeteket az ürítési napokon kihelyezik.
A kihelyezett, ép állapotban lévő elektrotechnikai hulladékokat, úgymint háztartási kis- és nagygépek, távközlési
berendezések, szórakoztató elektronikai készülékek (pl: villanyvasaló, mikrohullámú sütő, grillsütő, porszívó, hajnyíró,
kenyérpirító, számológép, telefon, televízió, rádió, számítógép stb.) elszállítják.
A lomhulladék kihelyezésének ideje legkésőbb május 23-a
HÉTFŐ reggel 6 óra.
Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!
Kérjük, ne rakjanak ki ipari, mezőgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladékot, építési törmeléket, valamint naponta képződő háztartási hulladékokat.
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor,
szárazelem, festékes doboz, növényvédőszer, gyógyszer, olajos hulladék, fénycső, állati tetemek stb…), valamint építési
törmelék (pala) és gumihulladék nem kerül elszállításra!
Polgármesteri Hivatal
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