
XXVI. évfolyam, 2011. augusztus 
Nagyboldogasszony, Új kenyér havaDÁVOD község

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
lapja TARTALOM

Augusztus 20.

Közérdekű hírek
      •  Iskolaátszervezés
      •  Mozgókönyvtár
      •  Helyi szociális rendelet

Házunktája
      •  Nyári gyermekétkeztetés
      •  Matematika verseny
      •  Ünnepeltek
          a mozgáskorlátozottak
      •  Szünidő a játszótéren

Sportoldal
      •  Kézilabda bajnokság
         eredménye

Egyebek 

+ FALUMONOGRÁFIA
MELLÉKLET!

DÁVODI ÉLET

Augusztus 19. 

11:00  órai kezdettel üNNEpÉLYES MOZGóKÖNYVTÁR ÁTADÁS
 a Forrás Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár épületében a korszerűsített és bővített könyvtár helyiségben.
 A megnyitó beszéd után játékos, vetélkedős műsorral szórakoztatjuk vendégeinket. 

15:00  órától a Dávodi SC KÉZILAbDA szakosztály által szervezett

 AUGUSZTUS 20-AI FELKÉSZüLÉSI TORNA
 rendezvényt tekinthetik meg az érdeklődök, melyre meghívást kapott
 Bezdán és Hercegszántó kézilabda csapata.
 program: 15.00: Dávod - bezdán
   16.00: Dávod - Hercegszántó
   17.00: Hercegszántó - bezdán

 Helye: Forrás Általános Iskola, óvoda és Könyvtár betonpálya
 Mérkőzés ideje: 2x20 perc 5 perces szünettel 

20:00  órai kezdettel ismét fellép a tavaly nagy sikert arató FG-4 zenekar, 
 aki idén beatles számokkal szórakoztatja a Művelődési Háznál megjelent közönséget. 
 
 A gyermekek részére, az Ő körükben oly népszerű

 LÉGVÁR kerül felállításra az udvarban
 melyet teljesen ingyen a „birtokukba” vehetnek.
 
 A koncertet követően a

póLó ZENEKAR
 húzza majd a talp alá valót hajnalig.

24:00 TŰZIJÁTÉK!!!!!!!!!!!!

Augusztus 20.
Augusztus 20. az államalapítás ünnepe, mely I. István király nevéhez fűződik. Ezen a napon 
1083-ban avatták szenté I. István királyt és 1949-ben Magyarországon életbe lép az új alkot-
mány, eszerint Magyarország Népköztársaság. Az ország első ízben ünnepli az alkotmány 
és az új kenyér ünnepét.

Ebben az évben is szeretnénk, ha Dávod lakossága együtt ünnepelné Magyarország 
egyik legnagyobb nemzeti ünnepét! Ennek okán igyekszünk egy-két színes programmal 
meglepni az itthon maradó, és az ide látogató, érdeklődő vendégeinket.
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A DávoDi NApok 2011. reNDezvéNysorozAt társreNDezôje A Bács-kiskuN Megyei ÖNkorMáNyzAt.
A Bács-kiskun Megyei Önkormányzat „a megyében megrendezésre kerülô 2011. évi települési rendezvények 

támogatására” kiírt pályázatára Dávod község Önkormányzata 2011. év áprilisában pályázatot nyújtott be, 
melyen 50 000,- Ft összegû támogatást nyert el.  

Augusztus 20. MEGHíVó!
ISTVÁN GYÖRGY TISZTELETÉRE

RENDEZETT EMLÉKVERSENYVERSENYRE!

A dávodi „Petőfi” Sporthorgász Egyesület 2011. augusztus 20-án

HORGÁSZVERSENYT SZERVEZ.
A verseny helyszíne: Klágya I. (az egyesület saját vize)

program:                                                          
6 óráig gyülekezés                                                
6 óra 10 perckor a helyek kisorsolása                   
7 óra 30 perckor verseny kezdete
10 óra 30 perckor verseny vége
11 óra mérlegelés
12 óra 30 perckor eredményhirdetés a művelődési házban, majd közvetlen utána ebéd

A VERSENYEN KÉT HORGÁSZbOTTAL LEHET HORGÁSZNI!

Nevezési díjak:
 Felnőtt:   3.000,- Ft,   Női:   3.000,- Ft,  Ifjúsági:   3.000,- Ft.
 Gyermek:   500,- Ft

Mind a négy kategóriában az első három helyezett jutalmazva lesz.
Ha valaki vendéget hoz ebédre, 3.000,- Ft-ot kell befizetnie. A nevezési díj magába foglalja az ebéd árát is. Az ebéd a dávodi művelő-
dési ház nagytermében lesz.

Nevezni lehet 2011. augusztus 18-ig,  - Arnold János napijegy árusnál, (tel. 79/481-389 naponta 8-20 óráig), 
     - Hirtenberg Jánosné Wesselényi utcai Horgászboltjában, (tel: 06 20-803-1316)
        naponta 8-17 óráig, a nevezési díj befizetésével.

Mindenkit szeretettel várunk!
A helyszínen büfé fog működni. Etetőanyagokat, csalikat mindenki hozzon magával.

Az a horgász, aki a nevezési díjat befizette, a verseny és az ebéd után továbbra is horgászhat!!!

Tisztelt Horgásztársak! Jelentkezzenek minél nagyobb számban.
Értékes nyeremények és különdíjak találnak gazdára! A jó szórakozás garantált!

Dávod, 2011. július 13.                                                 
Vezetőség

Augusztus 21.

17:00  DÁVOD - MADARAS
 BAJNoKI LABDArúgó MÉrKőZÉS
 a dávodi futballpályán!
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Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdés-
ében, 25. § (3) b) pontjában,  26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdés-
ében, 37. § (1) d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) be-
kezdésében, 43/B. §. (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. 
§ (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkör-
ében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A szociális igazgatás és a szociális ellátás

általános szabályai

A rendelet célja
1. §.

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi 
sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 
valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szer-
vezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok 
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanci-
áit.

A rendelet hatálya
2. §.

A rendelet hatályára vonatkozóan a szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. 
§-a az irányadó.

Az ellátások formái
3. §. 

(1) Szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltéte-
lek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli szociális ellátá-
sok nyújthatók: 

 a) lakásfenntartási támogatás
 b) átmeneti segély
 c) temetési segély

(2) Természetben nyújtható támogatási formák:
 a) átmeneti segély
 b) lakásfenntartási támogatás
 c) közgyógyellátás
 d) köztemetés

Eljárási rendelkezések
4. §.

(1) A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kö-
telezettség megállapítására, hatósági ellenőrzésre a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvényt az Szt-ben meghatározott eltérésekkel és e ren-
delet szabályai szerint kell alkalmazni.

(2) A szociális ellátások iránti kérelmeket Dávod Községi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani.

(3) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles 
másolata: munkahely által kiállított kereseti igazolás, fizetési 
jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, pénzintézeti iga-
zolás, ellátást folyósító szerv határozata stb.

(4) Kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak hiteles má-
solata: közüzemi és egyéb szolgáltató által kiállított számla, pénz-
intézeti igazolás, befizetési csikkszelvény, postautalvány, nyugta, 
albérleti díj esetén a szállásadó írásbeli nyilatkozata, a gyermek-
tartásdíjban részesülő nyilatkozata, gyógyszerköltség igazolása 
stb.

(5) Ha a szükséges okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre, 
azok beszerzése nehézségekbe ütközik, illetve hosszabb időt vesz 
igénybe, vagy sürgősség áll fenn, mert a késedelem életet, egész-
séget, testi épséget veszélyeztet, a kérelmező írásban tett nyilat-
kozata elfogadható.

 Az irányadó időszakra vonatkozóan a jogosult forrásonként és 
személyenként köteles a nyilatkozatot megtenni.  

(6) Az (5) bekezdésben foglalt esetben a határozathozatalt követő 30 
napon belül csatolni kell a szükséges igazolásokat, illetve ellenőr-
zéssel kell meggyőződni a nyilatkozat valódiságáról. 

(7) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges a 
Munkaügyi Központtal való együttműködés tényének igazolása.

(8) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a ké-
relmezőt – 15 napos határidő megjelölésével- adatpótlásra kell 
felhívni.

(9) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel, a nyilatkozat való-
disága tekintetében a megyei APEH igazolását kell kérni a jö-
vedelem vonatkozásában, valamint a Polgármesteri Hivatal a 
kérelmező által közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetet 
környezettanulmány felvétele során ellenőrzi

(10) A kérelmező vagyoni, szociális, lakáskörülményeinek, egészségi 
állapotának tisztázása érdelében helyszíni szemle tartható és kör-
nyezettanulmány készítése rendelhető el.

 Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha életkö-
rülményeit a Polgármesteri Hivatal már egy éven belül bármely 
ügyben vizsgálta és nem feltételezhető azokban lényeges válto-
zás.

(11) Az egyes támogatási formákra előírt feltételek megléte esetén 
sem részesíthető szociális  ellátásban az a személy, akinek életvi-
teléből, körülményeiből megállapítható, hogy a kimutatott jöve-
delmen kívül egyéb jövedelemmel is rendelkezhet.

(12) Pénzbeli támogatások összegének felhasználásáról utólagos el-
számolási kötelezettséget lehet előírni, ha a segély célirányos fel-
használása csak így biztosítható. Mulasztás esetén az elszámolási 
kötelezettség teljesítéséig ugyanazon támogatási formában újabb 
támogatás nem állapítható meg.

II. FEJEZET
Az egyes ellátások

Átmeneti segély
5. §.

(1) Átmeneti segélyben részesíthető kérelmére, vagy hivatalból az a 
személy,

 a/ akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át  nem haladja 
meg.

 b/ egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetén pedig havi 
jövedelme az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg. 

(2) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő ka-
matmentes kölcsön formájában is nyújtható az alábbi esetekben:

 a) közeli hozzátartozó eltemettetése,
 b) gyógykezelés
(3) A kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 50.000,-Ft lehet. A 

kölcsön futamideje legfeljebb 5 hónap. A kölcsön megállapítá-
sáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés időtar-
tamáról, feltételeiről, valamint a visszafizetés elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről. A feltételek elfogadásáról, a jogkövetkez-
mények tudomásulvételéről a jogosult írásban nyilatkozik. 

(4) Az átmeneti segély egyszeri összege legfeljebb 20.000,- Ft-ban 
állapítható meg. Átruházott hatáskörben a polgármester egy sze-

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének  7 /2011.(07.20.) önkormányzati rendelete 
a pénzben és természetben nyújtható  helyi szociális ellátásokról
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mély részére összesen 40.000,-Ft-ig állapíthat meg egy évben se-
gélyt, ezen felül a képviselőtestület jogosult az átmeneti segély 
kérelmet elbírálni.

(5) Az átmeneti segély mértéke egy naptári évben nem haladhatja 
meg a (4) pont szerinti egyszeri összeg háromszorosát.

(6) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segélyt legfeljebb 
12 hónapra lehet megállapítani. 

(7) Az átmeneti segély összegét a jogosult a határozat kézhezvételét 
követő 10 napon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárában veheti 
fel. 

Helyi lakásfenntartási támogatás
6. §. 

(1) A képviselőtestület önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támo-
gatást nyújt az alábbi feltételek esetén:

 a/ akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a 
háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás 
helyben elismert havi költsége az Szt. 38. §. (4) bekezdésében 
szabályozott elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó 
helyben elismert költség szorzata.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás mértékének kiszámítása az Szt. 
38. § (3), (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint történik.

(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem folyamatosan /bármi-
kor/ benyújtható a Polgármesteri Hivatalban.

(5) A helyi lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani.

Temetési segély
7. §.

(1) A jogosultság szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár:
 - egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-a,
 - családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek 150%-a,
(2) A temetési segély megállapításának feltétele, hogy az eltemettető 

az önkormányzat illetékességi területén rendelkezik lakóhellyel.
(3) A temetési segély összege  15.000,-Ft.
(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől 

számított 30 napon belül kell előterjeszteni. Más önkormányzat 
illetékességi területén történt elhalálozás esetén csatolni kell a ha-
lotti anyakönyvi kivonatot.

Közgyógyellátás
8. §.

(1) Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szo-
ciálisan rászorult személynek, akinek 

 a/ családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,

 b/ egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregsé-
gi nyugdíj mindkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja 
meg, feltéve ha a havi rendszeres gyógyító ellátása költsége eléri 
vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb össze-
gének 25 %-át. 

Aktív korúak ellátása
9. §.

(1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátásá-
ra jogosult személy, aki

 a) terhesgondozás alatt áll,
 b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató hely orvosának igazolá-

sa szerint alkalmatlan minősítést kap.
(2) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy az ak-

tív korúak ellátására jogosult személy az alábbiak szerint vállalja 
az együttműködési kötelezettséget, valamint teljesíti a beilleszke-
dését segítő programban foglaltakat:

 a) nyilvántartásba vételét kezdeményezi és írásos megállapodást 
köt a beilleszkedési programban való részvételről a határozat jog-
erőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre ki-
jelölt Gondozási Központban (6524 Dávod, Dózsa u. 61.).

 b/ a beilleszkedési programban köteles vállalni, hogy
 - minden hónap 1. hétfőjén jelentkezik a nyilvántartás ellen-

őrzése céljából, és
 - minden negyedévet követő hónap első hétfőjén köteles a 

Gondozási Központ által szervezett tanácsadáson részt venni.
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a 

rendszeres szociális segélyben részesülő személy neki felróható 
okból nem tesz eleget e rendelet 9. §.  (2) bekezdés a) és b) pont-
jában foglalt kötelezettségének.

Köztemetés
10. §. 

(1) Az eltemettetésre köteles személy mentesül a köztemetés költsé-
geinek megtérítése alól:

 a) ha az egy főre jutó jövedelem nem éri el családban az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 
%-át,  és

 b) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

III. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések
11. §.

(1) Ez a rendelet 2011. augusztus 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépése előtt megállapított méltányossági ápo-

lási díjak folyósítása 2011. szeptember 30-ig folyamatosan törté-
nik, ezt követően az ellátások folyósítása megszűnik.

(3) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2006.(VI.28.) 
önkormányzat rendelet, valamint az egyes szociális ellátások-
ról szóló 8/2006.(VI.28.) önkormányzati rendeletet módosító 
10/2006. (IX.15) önkormányzati rendelet, 17/2006.(XII.15.) ön-
kormányzati rendelet, 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet, 
11/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet.

Dávod, 2011. július 18.

    Hirtenberg János Sándor                    Szűcsné István Ilona
    Polgármester                                         jegyző

1. sz. melléklet az egyes szociális ellátásokról szóló
7 /2011. (07.20.) önkormányzati rendelethez

A szociális feladat- és hatáskörök gyakorlása

1./ Képviselőtestület:
 a) átruházott hatáskörben hozott érdemi határozatok ellen érkezett 

fellebbezések elbírálása
 b) e rendeletben meghatározott esetekben átmeneti segély iránti 

kérelem elbírálása

2./ Polgármester:
 - Köztemetés

3./ Átruházott hatáskörben a polgármester:
 a) átmeneti segély megállapítása
 b) temetési segély megállapítása
 d) a köztemetés költségeinek megtérítése és a megtérítés alóli 

mentesítés.
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ÁLLATTENYÉSZTÉS:

A falu határának területéhez viszonyítva a legelő kevés. Őszintén be-
vallom: száraz nyarakon annyira szikár a legelő, hogy a marhák nem 
gyarapodnak, hanem koplalnak. Amelyik gazda teheti, nem hajtja ki a 
tehenét, hanem istállózza. A bika kedvéért hajtják csak ki. Az istálló-
zott teheneket külön vezetik a bikához. (Községházán: 4 bika)

Lovak:
csak istállóban tartják őket. Igavonásra használják. Fajta: könnyű 
(magyar parlagi), öszvér, belgakeverék. Legtöbb a könnyű pej ló. 
Majdnem minden gazda nevel csikót. A háború előtt minden nyáron 
2 csődör jött ki Bajáról. Most engedélyezett csődörök vannak: egyes 
gazdáknak. 

Szarvasmarhák:
fajta: svajzer és bonyhádi tájfajta. A legelőt és istállózást már említet-
tem. A legelőre tavasszal: május 1-jén hajtanak be először és ősszel: 
október 29-én utoljára. 

Sertések:
a legelterjedtebb fajta: mangalica és berksirey. A mangalica és a berk-
sirey, keverékéből való fajta is van már: hús és zsírdisznó. Kukori-
cával hizlalnak. A kanok a csordával járnak ki. Egész évben. Helye: 
a Ferenc-csat. Part. Nyáron egész nap fürödhetnek. A merészebbek 
messze beugranak és a sulyom szárát eszik. Valósággal élvezet néz-
ni, hogy tépik a zöld vizieleséget. Egy körpályát írnak le a vízben. A 
visszamenetben elfogy a táplálék, egy újabb kör következik, míg jól 
nem lakik. 

Juh:
faj: merinói, cigája. Falkában vannak. Némely háznál otthon (gyap-
jú!). A bundát időnként lenyírják, kimossák. Egyes házaknál meg is 
fonják (rokka) és meg is kötik. Ha finomabb fonalat akarnak: becse-
rélik fonalgyártónál és aztán kötik meg. A teheneket tejért, a lova-
kat igavonásért, a juhokat gyapjúért, a sertéseket húsáért és zsírért 
tenyésztik. Kisebb célok eltörpülnek. 

Kisebb állatok:
méh (kevés), baromfi (minden gazdánál), nyúl (kevés), selyemhernyó 
(30 selyemhernyó tenyésztő). 

A Ferenc-csatorna bő halmennyiséggel bír. A Mohács város tulajdo-
nában lévő halastóban mesterséges haltenyésztés folyik. Halfajták: 
törpeharcsa, harcsa, csuka, ponty, kárász, keszeg. Külön halászok 
vannak, akik bérelik a csatornát és varsákkal halásznak: 

ennek neki megy és a nádas felé igyekszik, a mentén épp belemegy a 
varsába. Így fogják a legtöbb halat. Télen lékvágással. Vásár közös-
ségünkben nincs. A környéki vásárokra járunk, Baja, Nagybaracska, 
Hercegszántó, Mohács stb. 

FALUMONOGRÁFIA
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Egy homokbányaszerűséget említhetek meg, ami a község homok-
szükségletét elégítette ki, de kimerült. 

IpAR:

Községünk háziipara: községünk háziipara a kender és a len meg-
munkálása területén igen fejlett. A kender és a gyapjúfeldolgozást már 
megemlítettem. Nagyon szép törölközőket: 

Nagyon szép kivarrással díszítik. Nemcsak a törölközőket, hanem a 
felvédőket is kivarrják téli estéken. 

Iparágak:

községünkben azok az iparágak vannak elterjedve, amelyek a nép 
szükségletét kielégítik. Főleg a gazd. Szerszámok készítői (kovácsok, 
bognárok).
Az iparosok száma:  kb. 5 %-a a község lakosságához képest. 

1. Kovácsok:  Kovarik János, 
  Kiszler Lajos
  Bakó István
  Kemenczey Dezső
     István

  
  Aladics József

2. Bognárok:  Kovarik Mihály (fűrész, villany)
  Kordé János (villanyfűrész)
  Zilinszky Ferenc
  Gunya Mihály
  Horváth József

3. Asztalos:  Sáfrán Antal
  Tüske Pál
  Bar József
  Esztergomi Imre vitéz
  Bakó Sándor (temetkezési vállalat)

4. Kőműves:  Valkai István
  Takács testvérek (2)
  Csermák testvérek (2)

5. Lakatosok:  Esztergomi György
  Likár József és Radó István (ipar nélkül)

6. Borbély:  Rácz Ferenc 
  Hetyei János
  Tüske István
  Illés Mihály
  Gogolák János
  Rácz Mihály
  Bereczkó Lajos

7. Cipész:  Burány István
  Hajor József
  Balics József (ipar nélkül)
  Kovács András
  Vidács János
  Kovács András ifj. (ipar nélkül)
  Jurátovics Mihály

8. Szabók:  Mojzes István
  Szabó Pál
  Keresztes György
  Jávor Mihály
  Szántosi József
  Jurátovics István 

9. Varró:   Lakatos Józsefné

10. Pékek:  Böröcz István 
  Szántosi József 
  Kordé Gáspár

11. Ács:   Burány József 
  Hetyei János
  Burány Pál

12. Hentesek:  Horváth István
  Teszárik Mihály
  Kordé Ferenc

13.Cementgyártó: Kovács János

14. Kőfaragó:  Hettner János

Községünknek malma nincs. A Mohács tulajdonába lévő malomba 
járunk őrletni. Gazdasági villanygép: kukorica, árpa, zab darálógép: 
Kovarik Mihály és Burány István.

Szövőipar:
6 szövőmester van községünkben, akik a község vászonszükségletét 
kielégítik.
 
Tejüzem:
Brünner Márton. A túrót és a vajat Budapestre szállítja.

FALUMONOGRÁFIA
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MOZGóKÖNYVTÁR

A könyvtári szolgáltatás legfontosabb alapja a jól válogatott, folya-
matosan gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjte-
mény.
A mai korszerű könyvtárban egyre nagyobb szerepet kapnak a közös-
ségi szolgáltatások is. 
Minden korosztály számára vonzó a kellemes, barátságos környezet, 
ahol kulturált körülmények között lehet a szabadidőt eltölteni, infor-
málódni, szórakozni.

Dávod Község Önkormányzata úgy döntött, hogy korszerűsíti meg-
lévő könyvtárunkat és 2011. április 4. napján pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumához. 
A mozgókönyvtári helyiség eszközfejlesztésére az igényelt 
1.997.037,- Ft támogatásból a Könyvtári Szakmai Kollégium 
1.997.037,- Ft támogatást ítélt meg. 
A beruházás tervezett összes költsége: 2.218.930,- Ft.
A már hetek óta zajló munkálatoknak köszönhetően 2011. augusztus 
19. napján átadásra kerül az új Könyvtár.
 
A községben 1964 óta működik könyvtár, mely kezdetben egy kb. 
30 m2-es kis helyiségből állt. 1974-ben elkészült a művelődési ház, 
ennek emeletén került elhelyezésre a könyvtár és itt működött 2002-
ig. Ebben az évben az iskola épületébe költözött a könyvtár, ahol 2 
tanteremben nyert elhelyezést. Jelenleg is itt működik 105,9 négyzet-
méteren heti 4 napon iskolai könyvtári feladatokat is ellátva. 

A beiratkozott olvasóink száma az előző évben 314 fő volt, ebből 89 
fő 14 év alatti, 222 fő 14 és 65 év közötti és 3 fő a 65 év feletti volt.

Az előrelépés érdekében 2011-ben Dávod is csatlakozott a Bajai 
Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári ellátásához. A kecs-
keméti Katona József Könyvtár dolgozóinak szakmai segítségnyúj-
tásával, bízunk abban, hogy könyvtárunk bővülése, megújulása a 
lakosság minden korosztálya számára megadja a szolgáltatási terek 
kialakításának lehetőségét.   

A képviselőtestület úgy döntött, hogy a könyvtárnak közvetlen utcai 
akadálymentes, előtetővel védett bejáratot biztosít, illetve újabb 53.4 
m2-rel bővíti a nyilvános könyvtár szolgáltató terét, ami így 160 m2 
lesz.   

A régi, elhasznált polcokat különböző magasságú és polctávolságú 
egyedi bútorok váltották fel, amelyek alkalmasak az állomány szak-
szerű elhelyezésére. Az új berendezés lehetővé teszi a dokumentu-
moknak az olvasók számára is átláthatóbb elrendezését (szakiroda-
lom, szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági irodalom korosztályok 
szerinti bontása, stb.). 
A szolgáltatások körét bővítettük az 1-3 éves és az óvodás korú 
gyermekek számára kialakított térrel is, ahol a gyermekek számára 
tervezett alacsony, barátságos bútorok és a képeskönyvek tárolására 
alkalmas válogatóláda várja a kicsinyeket. Szintén a könyvtári sza-
badidős tevékenységek körét bővíti egy nagyképernyős televízió el-
helyezésére alkalmas médiaszekrény és a 2011-től a mozgókönyvtári 
szolgáltatás segítségével megrendelt folyóiratok elhelyezésére alkal-
mas felnyitható polcú szekrény is.

Az elektronikus információs szolgáltatásokhoz való hozzáférést is 
biztosított a számítógépek beállításával, amely a tanuláshoz is széles 
körben használható lesz mindenki számára. 

A megnövekedett tér biztosítja, hogy különböző felnőtt és gyerek-
programokat le tudjunk bonyolítani, amire eddig nem igazán volt 
lehetőség.

DÁVOD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELőTErJESZTÉS
DÁVoD Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2011. július 18-i ülésére az önkormányzat
közoktatási feladatainak a Baja Többcélú Kistérségi Társulással

 történő ellátása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. május 
23-i ülésén döntött arról, hogy a kistérség közoktatási feladatainak 
szakmailag és gazdaságilag hatékonyabb ellátása érdekében felvállal-
ja, hogy a kistérség települési önkormányzatainak megkeresése esetén 
a 2011/2012. tanévtől általános művelődési központot - ezen belül 1-
13. évfolyamos egységes középiskolát - működtet, amelyben az ön-
kormányzatokkal kötött feladatellátási megállapodás keretei között 
biztosítja a kistérség településeinek kötelező és felvállalt közoktatási 
feladatait (óvodai nevelés, általános iskolai, szakközépiskolai és szak-
iskola nevelés-oktatás, alapfokú művészeti oktatás).

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. májusi 25-i 
ülésén a 194/2011.(V.25.) Kth.sz. határozatával kifejezte azon szán-
dékát, hogy a város és a kistérség közoktatási feladatainak szakmailag 
és gazdaságilag hatékonyabb ellátása érdekében – amennyiben egy-
értelműen biztosítottnak látja a feladatellátás eddigi minőségét 
– 2011. szeptember 1-jétől a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás 
fenntartásába adja 

- a Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Isko-
lát, 

- a Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - 
Gépészeti Szakképző Iskolát, 

- a Jelky András Szakképző Iskola és Kollégiumot, valamint 
- a Türr István Gazdasági Szakközépiskolát. 

Képviselő-testületünk a kistérségi önkormányzatok képviselő-testüle-
teinek többségéhez hasonlóan (Bácsbokod, Bácsborsód, Felsőszent-
iván kivételével valamennyi) nyilatkozott arról, hogy 2011. augusztus 
31. napjával kötelező közoktatási feladatait a Bajai Többcélú Kistér-
ségi Társulással kötött megállapodás alapján kívánja ellátni. 

A községi képviselő-testületek döntésüket annak ismeretében hozták 
meg, hogy a Baja Város Önkormányzatától átvett szakképző iskolákat 
az átadás napjával általános művelődési központokká alakítja át, ame-
lyekben 1-12. illetve 1-13. évfolyamos egységes középiskolai, óvodai 
és közművelődési intézményegységek fognak a következő tanévtől 
működni. Az ÁMK-hoz a községi óvodák, általános iskolák továbbá 
egyéb oktatási és kulturális intézmények tagintézményekként, intéz-
ményegységekként kapcsolódhatnak.
Az érintett képviselő-testületek nyilatkozatait követően megkezdtük 
az egyeztetéseket Baja Város Alpolgármesterével, továbbá a polgár-
mesteri hivatal és a Humboldt Pedagógiai Intézet szakembereinek 
közreműködésével a városi és a községi intézmények igazgatói között 
elkezdődtek a szakmai egyeztetések.

A fentieknek megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a szakmai-
pénzügyi egyeztetések főbb pontjait, az ennek következtében felül-
vizsgált és újonnan készített szükséges dokumentumokat, a szakmai-
pénzügyi indokokat és a véleményezési eljárás menetét.

EGYEZTETÉSEK:

Fentieknek megfelelően szakértői vélemény és javaslat, továbbá elő-
terjesztés készült arról, hogy Baja Város Önkormányzata és a községi 
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önkormányzatok 2011. szeptember 1-től a Bajai Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásába adják az általuk fenntartott intézményeket.
A tárgyalások eredményeként alakult ki a kistérség közoktatási rend-
szerének új intézményi szerkezete:

- a Türr István Szakközépiskolához kapcsolódnak borota, Csá-
voly, Érsekhalma, Nemesnádudvar és rém községek közokta-
tási intézményei,

- a Bányai Júlia Szakképző Iskolához kapcsolódnak bátmonos-
tor, Dunafalva, Érsekcsanád, Sükösd, Szeremle és Vaskút kö-
zségek közoktatási intézményei,

- a Bereczki Máté Szakképző Iskolához kapcsolódnak bács-
szentgyörgy, Csátalja, Dávod, Gara és Nagybaracska közsé-
gek közoktatási intézményei.

A bajai képviselő-testület májusi szándéknyilatkozata a Jelky András 
Szakképző Iskola és Kollégium átadásáról is szólt. Időközben az elő-
készületek során tisztázódott, hogy a városi önkormányzat a hatályos 
költségvetési törvény 4. számú mellékletében meghatározott módon 
mint kötelező megyei feladatot ellátó települési önkormányzat un. 
SZJA visszaosztásban részesül. Ez a Jelky SZKI estében a 2011 évi 
számok ismeretében olyan mértékű, hogy a fenntartói jog átadással 
bevétel többletük nem keletkezne. 

AZ EgYSÉgES ISKoLA SZAKMAI ELőNYEI:
 
a) A tanulók a 8. osztály elvégzése után felvételi vizsga nélkül ta-

nulhatnak tovább ugyanabban az intézményben. Ez persze nem 

jelenti azt, hogy minden 8. osztályos tanulót kötelező felvenni az 
adott egységes iskola középfokú évfolyamára, a tanuló szabad vá-
lasztása szerinti képzési formára, hiszen az egységes iskola a - fel-
vételi vizsga nélküli - felvétel feltételeként megfelelő tanulmányi 
teljesítmény elérését írhatja elő.

b) A pedagógusok egymással összehangolt általános iskolai, illetve 
középfokú iskolai tanterv szerint tanítanak, így az adott egységes 
iskolában maradó tanuló számára kevesebb problémát jelenthet a 
8. osztály utáni továbbhaladás.

c) Az 5-8. évfolyamon az egységes iskolában az adott intézményen 
belül több lehetőség van a szakos ellátás biztosítására, amely 
szakos ellátás jelenleg a kistérség településeinek többségén több 
tantárgyból is megoldatlan. Ehhez persze az utazó pedagógusok 
számára meg kell téríteni az utazás teljes költségét.

d) Az egyes települések pedagógusainak nevelési, oktatási tapasz-
talatai megoszthatóak egymás között az adott egységes iskolán 
belüli munkaközösségek keretében. 

Az egységes iskola keretei között tehát több esély van arra, hogy min-
den tanuló a neki megfelelő pedagógiai gondoskodást kapja, azt, ami 
őt a legjobban motiválja és a legjobban fejleszti.

Mindezek alapján Dávod Község Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete meghozta a szükséges határozatokat az átszervezéshez. Meg-
szüntető okirattal megszüntette a Forrás Általános Iskola, Óvoda és 
Könyvtár intézményt, egyúttal elfogadta a jogutód Bereczki Máté Ál-
talános Művelődési Központ alapító okiratát, melyek a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerültek. 

HÁZUNK TÁJA

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyám-
ügyi Főosztálya 2011. június 7-én írt levelében örömmel tájé-
koztatott arról, hogy a települési önkormányzat a szociális nyári 
gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázatban megigényelt 
teljes összeget elnyerte.

Ennek okán 
2011. június 20. – 2011. augusztus 26. napjáig
49 gyermek részére biztosítottunk

nyári gyermekétkeztetését 
az önkormányzat saját konyhájának étkezdéjé-

ben, meleg étkezés formájában. 

A programban a településen élő, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, szociálisan  rászorult gyermekek 
vettek részt.

SZüNIDő A JÁTSZóTÉrEN

Ezen a nyáron is megszerveztük a
 „Szünidő a játszótéren” 

című programot az általános iskolások részére.

Július 18 – 22-ig 9 órától vártuk a gyerekeket Dávodon, a Gló-
busznál lévő játszótéren. A legnagyobb örömünkre 16 gyerek 
vett részt a változatos, játékos, evangéliumi foglalkozásokon. 
Nagyon hangulatosak voltak a közös játékok és az éneklések is. 
Dóczi Ákos lelkipásztorunk tanulságos bibliai történetekkel is-
mertette meg a gyerekeket. A megtanult „Aranymondásokért” 
naponta pontokat is lehetett gyűjteni, melyeket pénteken össze-
sítettünk.

Két nap versenyeztünk az íjászkodásban, a kézműves foglalko-
zásokon készített dolgokat mindenki hazavihette ajándékba.
A gyülekezeti testvéreink minden nap friss süteményekkel és 
szendvicsekkel kényeztettek bennünket, melyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni. 

Pénteken tartottuk a záró foglalkozást, ahol értékeltük az egész 
hetet és sok hasznos és kedves ajándék közül választhattak a 
gyerekek. 

Reményeink szerint szeptembertől folytatjuk a gyermek-foglal-
kozásokat a Baptista Gyülekezetben. 

Milánkovics Benedekné
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Iskolánk szép hagyománya, hogy már 20 ÉVE 
rendszeresen részt veszünk a Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny megyei fordulóján.
 
Ebben a tanévben is megrendezésre került e 
népszerű verseny. Iskolánkat 14 diák képviselte 
- szép eredménnyel.

Kezdetben csak felsősökkel neveztünk be, de né-
hány éve az alsósok is szívesen jelentkeznek és 
egyre szebb eredményt érnek el. 
A nevezési díjat a szülők vállalták, az utazás költ-
ségeit – különjárattal – az önkormányzat fizeti. 
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak az 
évenként erre szánt anyagi támogatást. 
 
Legeredményesebb versenyzőnk Nagy Gréta 4. osztályos tanuló 
volt. Felső tagozaton a legkiemelkedőbb eredményt Kiss Fábián 7. 
osztályos tanuló érte el.  

A dicséretet érdemlő kis csapat további tagjai: 

3. osztály: Horváth Bálint, Kocsis Csenge, 
4. osztály: Valkai Dominik, Szilágyi Tamara, Hetyei Bendegúz, 

Hetyei Viktória, 
5. osztály: Sárközi Donát, Nagy Bianka Enikő, Szabó Balázs, 

Farkas Szimonetta, Kurucsó Edina, 
6. osztály: Aladics Evelin 
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HÁZUNK TÁJA

ZRíNYI ILONA
MATEMATIKAVERSENY 2011.

„A matematika, ha helyesen tekintjük, 
nemcsak igaz, hanem fölöttébb szép is;
 hidegen és egyszerűen szép, mint egy szobor.” 

Diákjaink első ízben lehetőséget kaptak arra is, hogy interneten 
keresztül versenyezzenek – ingyen.
Iskolán keresztül nevezhettek be ebbe a Zrínyis versenybe, saját 
kóddal és saját jelszóval. 
Nyolc fordulóban élhettek a lehetőséggel, hogy megoldásaikat for-
dulónként javítsák, pontozzák.  
Kiváló felkészülési lehetőséget kínáltak tehát a további versenyek-
re, sokszínű logikai feladatok megismerésére, megoldására.

Ebbe a versenybe 25-en neveztek be. Közülük a legtöbb pontot 
gyűjtötte:                                  

Kiss Fábián  7. osztályos, 
Ivanits Péter  4. osztályos, 
Farkas Szimonetta  5. osztályos, 
Valkai Dominik 4. osztályos tanuló.

üNNEpELTEK A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

A Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

2011. június 18. napján, 
Érsekcsanádon a szabadidő parkban ünnepelte alakulásának 20. évfordulóját.

A bajai csoportunk 1981-től működik, melynek a dávodiak közül is sokan tagjai 
voltak.
A mozgáskorlátozottak dávodi csoportja 50 fővel képviseltette magát az egész na-
pos rendezvényen.

Délelőtt 10 órakor Szakáll István és Gyarmatiné Vinkó Zsuzsanna – az egyesület 
vezetői – köszöntötték a 24 csoport részéről érkezett vendégeket.
Ezután kezdődött a „Ki mit tud?” című színes műsor, ahol a Dávodi Hagyomány-
őrző Asszony-kórus népdalokat énekelt. A kellemes környezetben elfogyasztott ün-
nepi ebéd után még közösen táncolhattunk is az árnyékos nyárfák alatt a zenészek 
közreműködésével.

Dávodi csoport vezetői
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Kiadja: Dávod község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Kender Viola. Szerkesztőség és kiadó címe:  
6524 Dávod, Dózsa Gy. út 61., Nyomdai előkészítés: FOTO Reklám-
stúdió Kft. 6500 Baja, Dózsa Gy. út 195. Nyomda: Arculat Nyomda  
6500 Baja, Attila u. 15., Felelős vezető: Csuvár Zoltán Készült: 900 
példányban

Véget ért a Bács-Kiskun Megyei Férfi felnőtt bajnokság felsőházi rájátszási szakasza, amelyben a Dávod SC is képviseltette 
magát.
Az forduló utolsó találkozóját június 4-én, hazai pályán a Lajosmizsei UKC ellen vívta a csapat, sajnos a győzelem elmaradt. 

A tavaszi forduló eredményei, valamint a tabella, amely a végeredményt mutatja:

SpORTHíREK

H. Név Játszott győz. Dönt. Veszt. Dobott Kapott pontszám
1.   Dunaföldvár VKC 10 8 1 1 263 216 17
2.   Miklós KC 10 8 0 2 303 247 16
3.   Lajosmizsei UKC 10 6 0 4 304 263 12
4.   Dávod SC 10 4 0 6 218 222 8
5.   PVSE Bácsalmás 10 2 0 8 243 338 4
6.   Kiskunhalasi UKSC II 10 1 1 8 256 301 3

 Időpont Hazai Vendég Eredmény
1. 2011.03.27 11:00 Miklós KC Dávod SC 32 : 26  (17 : 14) 
2. 2011.04.02 18:00 Dunaföldvár VKC           Dávod SC 20 : 19  (11 : 10)
3. 2011.04.09 16:00 Dávod SC PVSE Bácsalmás 29 : 21  (13 : 8) 
4. 2011.04.16 16:00 Kiskunhalasi UKSC II Dávod SC 28 : 30  (16 : 14) 
5. 2011.04.30 14:00 Lajosmizsei UKC Dávod SC 21 : 20  (10 : 10)
6.  Dávod SC Miklós KC 10 : 0  ( : )
7. 2011.05.14 17:00 Dávod SC Dunaföldvár VKC 19 : 28  (5 : 14) 
8. 2011.05.21 14:00 PVSE Bácsalmás Dávod SC 25 : 20  (10 : 8) 
9. 2011.05.28 17:00 Dávod SC Kiskunhalasi UKSC II 21 : 14  (8 : 5) 
10. 2011.06.04 17:00 Dávod SC Lajosmizsei UKC 24 : 33  (14 : 12) 

forrás/worldhandball.com 


