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Jézusnak isteni bátorságra volt szüksége, hogy úgy merte toboroz-
ni követőit, hogy megjövendölte, hogyha engem üldöztek, titeket 
is üldözni fognak. És többek között azt is mondotta: „Aki követni 
akar engem, vegye vállára a keresztjét, és úgy kövessen engem.”
Ezt csak az Isten Fia merte megtenni, mert legyen az bármiféle 
emberi közösség, amelynek vezetője így korteskedne, bizony nem 
sok követőre számíthatna. De Jézus tudta azt, hogy a szenvedés-
nek, a keresztútnak meglesz a gyümölcse és az értelme.

A keresztény hitvallásnak van egy cikkelye: „Harmadnapra feltá-
madott az Írások szerint.”
Ez a cikkely a legnagyobb bizonyítékra hivatkozik, mégpedig az 
Újszövetségi szent iratokra, amelyeket a vértanú apostolok igehir-
detése nyomán jegyeztek le.
Amit Jézus Krisztus feltámadásáról tudunk, és amelyből a mi fel-
támadásunkra is következtethetünk, legteljesebben a Szentírásból 
ismerhetjük meg.
A húsvéti misztérium véglegesen összekapcsolta a halált és a fel-
támadást, azért a keresztények Jézus szenvedésére a föltámadás 
fényében gondolnak, és a feltámadást úgy ünnepli, hogy szemük 
előtt van Jézus halála.
Martin Heidegger, a német filozófus érdeméül szokták felhozni, 
hogy senki sem mert úgy szembesülni a halálra szánt léttel, mint 
ő. Ugyanis a többi filozófia és világnézet vagy figyelmen kívül 
hagyja a halál értelmetlenségét, vagy azt átugorva a túlvilág vi-
gaszát keresi. 

Jézus nem filozófiailag, hanem egzisztenciálisan találkozott a halál 
mélységeivel. Mel Gibson A passió c. filmje sokkoló módon mu-
tatja be Jézus megkínzatását és halálát, de azt már csak sejthetjük, 
hogy mit élt át Jézus, amikor a kereszten a 21. zsoltárt imádkozta: 
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” – arról tanúskodik, 
hogy átlépte a végső magány kapuját, és szenvedése révén elme-
rült elhagyatottságának sötétségében. Több mai teológus szerint 
az a hittétel, hogy Jézus alászállt a poklokra, itt élte meg igazán. 
Ezzel győzte le a halált, vagy pontosabban: a halál, amely azonos 
volt a pokollal, többé nem azonos azzal. 

Csak a feltámadás valóságából visszatekintve írhatta Prohászka: 
„Jézus szembenéz a halállal, úgy ahogy ő tud nézni, nem passzíve, 

HÚSvÉti GoNDolAtoK
hanem petatice, a diadal pátoszával, halál – mondja – megtörlek, 
meghaltam, hogy az élet föltámadjon.

A halál bekövetkeztekor Jézus elhagyatott és megvetett volt. De 
a föltámadás után igazolódott, amit önmagáról hirdetett, megölik, 
de harmadnapra feltámad. Azóta hitténnyé lett, amit követőinek 
ígért: Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút, és hisz 
benne, örökké éljen! Én föltámasztom az utolsó napon! Így Jé-
zus föltámadása oka és mintája lett a mi föltámadásunknak, amely 
nélkül értelmetlen hitünk és keresztény létünk. Az apostoli igehir-
detés arról szóló örömhír, hogy az örök élet valamilyen formában 
már elkezdődött, és a feltámadás több fokozatban megy végbe: 
az egyház a krisztusi életbe olt be a keresztséggel, amely eltörli a 
bűneinket, és a keresztény hit által már lesz életszemléletünk, tet-
teink, gyógyszerünk. Minderre rávetül a feltámadás fénye. Szent 
Pál azt írta az Efezusiaknak: A végtelenül irgalmas Isten Krisztus-
sal életre keltett minket, bűneink miatt halottakat. Feltámasztott 
minket és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé ültetett. Emberi 
esendőségünk miatt csak a földi történés végére gondolunk, de azt 
valljuk, hogy a Krisztussal való kapcsolatot a halál nem töri meg. 
Valljuk feltámadását, és elmélkedünk szeretetéről, ami bizonyítot-
tan Jézus szenvedésében és halálában lesz teljesség. Ezért még a 
keresztútjárás is a feltámadásba vetett hitünket erősíti. 

Költőien fejezte ki mindezt Vas István: Húsvéti ének a testről c. 
versében:

Az tudja mi a test, aki szenved vele.
Te tudod Istenem, szenvedés Istene.
Az ember, akinek testét itt fölvetted,
amit teremtettél szereted, szeretted 
akkor is, amikor már vitted a keresztet.
Szerettek akkor is mikor már szögeztek,
szenvedés istene, Te tudod a testet,
s amióta láttam mi érte a váltság,
elhiszem már én is a test feltámadását.

Az elhaló búzaszem dialektikáját Jézus maga élte meg a teljes el-
vetettség nagypéntekje után a feltámadásban, az Atya örömében 
megtalálta életét. 

Templomainkban a nagyszombat estéjén meggyújtott húsvéti 
gyertya is beszédesen fejezi ki ezt a misztériumot. Rajta van Jézus 
öt szent sebének jele, a Jelenések könyvéből vett diadalmas meg-
határozás, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, vagyis 
Isten győzedelmes Fia. Ahogy a gyertya csonkig ég, de közben 
melegít, és világít, úgy Jézus is utolsó leheletéig hűséges volt az 
Atyához, miközben tanúságot tett a szeretetről, tanításával világí-
tott, és föltámadásával meggyújtotta a túlparti fényeket. 

Boldog, békés húsvétot, a feltámadt Krisztus örömét és béké-
jét kívánom kedves mindannyiuknak. 

Kamen Ferenc plébános
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Az elmúlt hónapban valamennyi érintett részére tájékoztató leve-
let küldtünk az étkezés igénybevételéről, valamint a térítési díjak 
befizetésének rendjéről. Annak érdekében, hogy minden dávodi 
lakos e téren megfelelő információval rendelkezzen, az alábbiakat 
közöljük:

2012. április 1-től megváltozott az étkezések igénylésének és a 
térítési díjak befizetésének rendje. 

1., Az étkezést igénybevevők Dávod Község Polgármesteri Hiva-
tal pénztárában (gyermekek, foglalkoztatottak- és vendégétke-
zők térítési díja) vagy pedig a Gondozási Központban (idősek 
étkeztetése) kötelesek az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot 
megelőző hónap utolsó napjáig befizetni a pénztári órákban: 
minden hétfő és csütörtök 8-15 óráig.

Aki befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, részére étkezést 
biztosítani nem tudunk.

2., Az étkezést lemondani legkésőbb a megelőző nap 15 óráig le-
het, s ebben az esetben a következő naptól a térítési díj nem 
kerül számlázásra. Az étkezés újbóli igénylését szintén az elő-
ző nap 15 óráig lehet jelezni, s akkor a következő naptól biz-
tosítható az étkezés és a térítési díj is számlázásra kerül ennek 
megfelelően. A lemondásokat és az étkezések igénybevételét 
Németh Gáborné gazdálkodási főelőadónál lehet jelezni a pol-
gármesteri hivatal pénztárában személyesen vagy a következő 
telefonszámon: 79/481-088, a Gondozási Központban ellátot-
tak esetén pedig a Gondozási Központban személyesen vagy a 
79/581-080-as telefonszámon.

A lemondott és igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat 
túlfizetésként a következő hónapra elszámoljuk. 
Kérjük, hogy fenti szabályokat a nyomon követhetőség és átlátha-
tóság érdekében minden érintett szíveskedjék betartani.

Dávod Község Önkormányzatának képviselőtestülete módo-
sította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletét, melyben a té-

tájÉKoZtAtáS

rítési díjakat 2012. május 2-tól az alábbiak szerint állapí-
totta meg:

1. sz. melléklet
a  4/2011./II.25./ önkormányzati rendelethez

A Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2012. május 2-tól 
a következőképpen alakulnak: (A térítési díjak az ÁFA-t nem tar-
talmazzák)
I. Szociális étkezés és nappali ellátásban étkezők, valamint házi 

segítségnyújtásban részesülő étkezők intézményi térítési díja:       
407,- Ft/ebéd

II. Nappali ellátásért –étkezés kivételével- térítési díjat nem álla-
pít meg a képviselőtestület.

III. Házi segítségnyújtás ellátásáért térítési díjat nem állapít meg a 
képviselőtestület.

2. sz. melléklet
a  4/2011./II.25./ önkormányzati rendelethez

I. A képviselőtestület az alkalmazottak, önkormányzati dolgo-
zók étkezési térítési díját 2012. május 2-tól  407,- Ft/ebéd ös-
szegben állapítja meg. (Áfa nélküli összeg)

II. A képviselőtestület, a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a gyer-
mekek napközbeni ellátása után fizetendő térítési díjakat 2012. 
május 2-tól: (A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

(1) Az általános iskolában az intézményi térítési díj:
- napközi otthonos ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) esetén:            
330,- Ft
- ebéd igénybevétele esetén:                                                            
218,- Ft

(2) Az óvodában az intézményi térítési díj:
- napközi otthonos ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) esetén:            
253,- Ft
- ebéd igénybevétele esetén:                                                              
167,- Ft

IntézményI étKezéS IGényBeVéteLérőL

tájÉKoZtAtÓ
Az eltelt 1-2 évben gyakori bejelentés érkezett elsősorban fenyő-
fák, tuják és akácok telepítésével kapcsolatban, mivel a szom-
szédos ingatlan tulajdonosa nem tartja be az előírt ültetési távol-
ságot.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a település sza-
bályozási tervéről, valamint a kapcsolódó helyi építési szabály-
zatról szóló 7/2008.(X.01.) sz. képviselőtestületi rendelet az aláb-
biakat határozza meg:

(16) Magánterületen az alábbi ültetési távolságokat kell betartani:
- 1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor a telekhatártól 0,5 mé-

ter, épülettől 2,0 méter
- 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacso-

nyabb fa a telekhatártól 2 méter, épülettől 3,0 méter
- egyéb fa – diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével 

–  telekhatártól 3,0 méter, épülettől 4,0 méter
- diófa és magasra növő, terebélyes fák telekhatártól 5,0 m, épü-

lettől 7,0 méter.

KÉRjüK FeNtieK betARtáSát A biRtoKvitáS eljáRáSoK elKeRülÉSe cÉljábÓl!!!
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KereSKeDeLem:

Minden terményből van kivitelünk. Főleg búza és kukorica.
Behozatal: Északbácskából: bort
Hetipiac: péntek. A csátaljai lakosok fordulnak meg a legtöbbet és 
a bajai iparosok iparcikkekkel.
Üzletek: Hangya Cégv.: Szabó Lajos
  Tarnai János vegyeskereskedés
  özv. Varga Jánosné vegyeskereskedés
  Varga Pál szatócs
  Horváth István vegyesk.
  Szabó Jeremiás vegyesk.
  Horváth Pál vegyesk.
  Horváth Lajos vegyesk.
  Horváth József rőfös
  Gúnya György vegyesk.
  Törkő Imre bazárárus
Kocsmárosok:  özv. Csanádi Istvánné
  özv. Orbán Antalné 
  özv. Gyenis Istvánné
  özv. Szalai Józsefné
Baromfi keresk.:  Varga Imréné
  Illés Ilona
  Táblás Panna
Festő: Pintér Mária

Községünkben van két Futura bizományos: Horkics István és 
Szántosi Antal. A fölösleges kukoricát ők szedik össze ősszel csö-
vesen és tavasszal lemorzsolják. A búzát saját házában vagy bérelt 
helységben helyezik el. A többi terményt: bab, borsó, zab, árpa 
stb. terményeket is beszedik. 

KÖzLeKeDéS: 

Közlekedési akadályok: a legnagyobb akadály a Ferenc- csatorna. 
A földosztás után a lakosságnak feltétlen át kell járni a csator-
nán. Már az uraság épített hidat ami most a község birtoka. A híd 
közös. Most a lakosság gondoskodik a lakosságról. Éppen most 
készítettek egy költségvetési tervet a híd javításáról, mert össze 
akar dőlni. A községből kivezető árkok, több helyen akadályozzák 
a vasúti közlekedést. Két kőhíddal győzték le. A faluban több he-
lyen akadályozza az árok a közlekedést. 
A községbe vezető utak:

A falun megy keresztül a Baja-Zombort összekötő műút. Az ál-
lomáshoz külön műút vezet (0.5 km). Kb. 4 km hosszú műút van 
községünkben. Közutaink mind elsőrendűek. Makk Ádám utak. 
Nagyobb és kisebb gránitkövekből: rajz.

Gazdasági összeköttetésünk van Pest vármegyével, ahova aszály 
esetén búzát és kukoricát szállítunk. Mi terményre nem szorulunk 
csak, ipari cikkekre és ásványi anyagokra, amelyeket az ország 
különböző részeiből szállítják vasúton vagy uszályon (Ferenc-
csatorna). Közelebbi gazdasági összeköttetésünk van Dunántúllal 
(Baranya és Tolna megyével). Nagybaracska és Mohács közötti 
vasút építés készítését tervbe vették, de a háború megakadályozta 
(Dunai híd). Nagyon fontos lenne!

Gazdasági kisvágány: 
A szomszédos volt uradalomban volt gazdasági kisvasút, amely-
nek maradványai most is megvannak. Egyes kis -újonnan földhöz 
jutottak- gazdáknál egy-egy lórét még lehet látni. Egy tehén elég 
és könnyedén beszállítják a gabonát és takarmányt. A hídon ke-
resztül egy vasút vezet az állomásra, amely most hasznavehetet-
len. Elpocsékolódik, elrongálódik. Nagyon kicsiny vízközlekedés 
is megemlítendő. Csak kisebb uszályok közlekednek a csatornán. 
Szállítanak: tégla, cement, szén, épületanyag, zsóder, cserép stb.
A forgalom lebonyolításához szolgál a naponta járó vonat. A há-
borús helyzet némi akadályokat gördít a közlekedés elé, de majd 
lassan legyőzik. A teherforgalmat is ez a járat bonyolítja le. Tehát: 
vegyesvonat. Bajáról indul reggel fél 5-kor és Dávodon van fél-
6kor. Hercegszántóról indul vissza reggel fél 7-kor és Dávodon 
van háromnegyed 7-kor. Baján fél 8-kor.
Este: Bajáról 6-kor Dávodon van 7-kor. Hercegszántóról három-
negyed 8-kor és Dávodon van 8-kor, Baján 9-kor.

FAlUMoNoGRáFiA
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Ez a rendes menetidő. Sajnos felelőtlenség következtében sok ké-
sés van. Kénhiány és mozdonyhiány.

teLepüLéS: 

Falum síkvidéken fekszik. Itt ott nagyobb dombok is vannak. A 
falu is ilyen domborzaton épült. A történetre utalva valószínű, 
hogy a régebbi időben a Duna szegélye elől menekülve a lakosság 
ide építette házait. A legrégibb házak a falu legmagasabb helyein 
vannak. Az árvíztől félni nem kell. A település szabad.
Községünk mindig önálló volt, nem olvadt bele más községekbe 
(lásd története!)
A csatorna annyiban áll a lakosság ill. a község szolgálatába, hogy 
a fölös víz lefolyik, sok hala van és a község halszükségletét ki-
elégíti (lásd: halászat).
Települési térkép: II. oldalon.
Községünk teljese falusias jellegű. Az épületekben városi vonás 
nincs (lásd 13.oldal). Egy emeletes ház van: zárda, apácák laknak 
benne. A község utcái nem nyílegyenesek, nem mérnöki település. 
Az utcák elég szűkek. A község főútja (Dózsa György-út) mellett 
szép magas épületek vannak. 
Egy utca felülnézeti képe: 

A falun keresztül vezető műút és az állomásra vezető út: köves 
(Makk Ádám-féle). Park: a templom körül a hősök tiszteletére. 
Szobor nincs. Emlékmű: Hősihalottak 1914-18-as háború. A leg-
több ház már cserepes, de sajnos elég sok nádas ház van (tűzve-
szély!).
A rossz helyzet, a pénzügyi zavarok voltak az okai, hogy nem cse-
repeztették a házak nagy részét. A nádasok kipusztulásával úgyis 
kénytelen lesz a nép (ha a helyzet javul) a házakat cserepeztetni, 
mert a cserép lassan olcsóbb, mint a nád. Nádazni többször, de 
cserepezni csak egyszer kell. Általában a jó ízlés követelménye-
inek minden ház megfelel. A fehérre meszelt fal és a szürke csík 
a jellemzője. 
A legforgalmasabb utcák: Hajnal utca, a tehenek erre járnak csor-
dába és a legtöbb kocsi is majdnem erre jár. Dózsa út a disznócsor-
da útja. A többi utcák kevésbé zajosak. Csendes utcák a falu szélén 
levők, mint a miénk is, aminek vége van, tehát kocsival arra járni 
nem lehet. Nyáron pormentes és zajmentes. Öröm az ilyen helyen 
lakni. A község főbb épületei a község közepén a templom körül 
csoportosulnak. Kivétel. Posta, Hajnal utcában van. 

Községünknek kevés tanyája van. Inkább olyan helyen (Igali ta-
nyák) ami pár km távban van és több hold (10-12-18) egybe. A 
püspöki birtok felosztásával több tanyaszerű kis viskó épült, de 
ezek csak a munka idején vannak használatban. 

A tanyáról kocsival járunk be, a szükséges dolgokért (boltba!), de 
különösebb akadály nincs. Rendszerint a fiatalok vannak a tanyán, 
az öregek bent pihennek a falusi házban. A délvidék lecsatolása 
kárunkra van. A vonatközlekedés bizonytalan. Nagyon sok árut 
helyeztünk el délen (zombori piac: gyümölcs!)

KÖzIGazGatáS:

Vármegyén: Bács-Bodrog vm. Járások: bajai-, jánoshalmai-, és 
bácsalmási járások. Az én járásom a bajai: Szeremle, Bátmonos-
tor, Nagybaracska, Csátalja, Dávod, Hercegszántó, Gara, Vaskút, 
Györgypuszta. A megye székhelye: Baja Th.j. Város.
Falum közigazgatási intézménye: Községháza. Jegyző: Kalmár 
Sándor, helyettes Balogh János. Bíró: Keresztes Pál, helyettes Ke-
resztes József.
Írnok: Horák András, Szálas Pál, Potyandi Mihály, Bereczkó Fe-
renc, Szálas Ilona.
Nemz. Bizottság elnöke: Csernák István

Földosztóbiz. Elnöke: Német Mihály. 
Ufosz elnöke: Kovács Lajos
Izre.dem.párt elnök: Hornyák János
Földm.szaksz. Elnöke: Pásti József.
Kommunista Párt e.: Pásti József,  titkár: Kovács Lajos.
Paraszt Párt e.: Hetényi György
Független Kisgazda Párt elnök: Likár József 
Előlj: esküdtek: Minorics László, Kemenczey István, Kollár Já-
nos. 
Bajai járás területe: 114.000 kat.hold.
Lakóinak száma: 38.000 (Baja nélkül)
Csonka Bács megye ter: 325.000 kat.hold, lakosság 137.000.
A csonkítatlan megye ter: 1.800.000 kat.hold.

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ●       ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~
Dávod, 1947. január 20-án. 

Bódás Lajos, V. évf.

FAlUMoNoGRáFiA
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tiSZtelt lAKoSSáG!
Sajnos településünkön elszaporodott az illegális hulladéklerakók szá-
ma, mely igen nagy terhet ró az önkormányzatra. A jövőben az ille-
gális szemétlerakás felszámolására kiemelt figyelmet kívánunk fordí-
tani, bevonva ebbe a munkába a közfoglalkoztatottakat is. Egyúttal a 
rendőrség segítségét is kérjük.
Amennyiben az elkövető ismert, határozatban kötelezzük a szennye-
zett terület megtisztítására és a hulladék hulladékkezelő telephelyre 
történő elszállítására. Ennek nem teljesítése esetén szabálysértési el-
járást kezdeményezünk az elkövetővel szemben. 
Amennyiben az elkövető nem ismert, a rendőrségnél bejelentést te-
szünk az elkövető személyének felderítése céljából. 
A hulladékgazdálkodási bírságról szóló XLIII. tv. 49. § (1) bekezdése 
értelmében:
„Aki tevékenységével vagy mulasztásával 
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá 

vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban 
foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött 
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy 
bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez,

c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a 
környezetet veszélyezteti, károsítja,

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(5) bekezdés: ”A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a bünte-
tőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint te-
vékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a meg-
felelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet 

6

1. eredményhez kapcsolódóan:
A működés sajátossága a víziközmű-társulatok életében, hogy az ér-
dekeltségi hozzájárulások költségfedezetét csak a közcél (esetünkben 
a víz-közmű önrészének összegyűjtése, ill. annak átadása) megvaló-
sulását követően lehet elszámolni, és ezért addig a kamatbevételekkel 
nem fedezett költségek látszólagos veszteséget mutatnak. A vízközmű 
társulatok jellemzően a gazdálkodásuk során működési költség hoz-
zájárulást kapnak az önkormányzatoktól, kamat bevételekre tesznek 
szert, és a befizetett önrész költséghányada (mely alapszabályban 
rögzített) tartalmazza a működési költségek bevételi fedezetét. Ezeket 
a bevételek között számoljuk el.  Az érdekeltségi hozzájárulásokba 
épített költségfedezetet a társulati közcél megvalósulásakor, ill. a be-
fizetések zárásakor számoljuk el, és ezért egy látszólagos veszteség 
keletkezik a működés során. Ez a látszólagos veszteség a befizetések 
végelszámolásakor kerül elszámolásra, és szűnik meg a látszólagos 
veszteség. 
Továbbutalási célú érdekeltségi hozzájárulás: 74.562.559,- Ft
Végleges átadási célú érdekeltségi hozzájárulás: 9.415.231,- Ft
Összesen: 83.977.790,- Ft
Költséghányad (12%) 10.077.334,- Ft
Felhalmozott működési költség korábbi években 3.320.970,- Ft
Folyó évi működési költség 1.137.591,- Ft
Összesen: 4.458.561,- Ft
Ismételten szeretném kiemelni, hogy a társulat kiemelkedően ma-
gas költséghatékonysággal gazdálkodik a lakosság megtakarítá-
saival. ez jelentős, mintegy 5,5 millió Ft-os tartalékot eredménye-
zett. Határozottan kijelenthető, hogy a társulat a jó gazdálkodás 
eredményeképpen bőséges tartalékkal rendelkezik. a lekötött be-
tét kamata jelentősen stabilizálta a gazdálkodás menetét.

2. mérleghez kapcsolódóan: Eszközök:
Ltp-s számlák: 54.140 ezer Ft
Készpénz: 7 ezer Ft

helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.”
(6) bekezdés: ”A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók 
módjára behajtható köztartozás”

A bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, 
amennyiben
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására 

vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési köz-

szolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelye-
zése történik, vagy

c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagy-
ták el, vagy

d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormány-
zati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó 
kötelezettségét megszegi, vagy

e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, 
vagy

f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulla-
dékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy 

g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait 
megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy 
nem megfelelően tesz eleget. 

Kérjük, hogy a hulladékgazdálkodásról, a természet- és környe-
zet védelméről szóló törvényeket, rendeleteket szíveskedjenek be-
tartani, mivel ez mindannyiunk közös érdeke.

DáVoD VízIKÖzmű-tárSuLat 2011. éVI mérLeGe
Bankszámla: 5.426 ezer Ft
Lekötött betét: 20.000 ezer Ft
Összesen: 79.572 ezer Ft

A közmű társulat esetében felhívnám a figyelmet az átmenetileg sza-
bad pénzeszközök újra lekötésével kapcsolatos feladatra, amely köte-
lezően van előírva. Jelenleg ez a feladat kiválóan megoldott, a betét 
elhelyezés minden elvárásnak megfelel. A lekötési kötelem oka az, 
hogy a kamat bevételek két felhasználási formája létezik, az egyik a 
nem várt, beruházási költségek finanszírozása, ill. a működési költ-
ségek finanszírozása, amely csökkenti az önkormányzat ez irányú 
terheit.  

Források:
Alapítói tőke 500 ezer Ft
Jegyzet, de be nem fizetett tőke -500 ezer Ft
Tovább utalási célú érdekeltségi hozzájárulás 74.562 ezer Ft
Véglegesen átadott érdekeltségi hozzájárulás 9.415 ezer Ft
Korábbi évek működési vesztesége -3.321 ezer Ft
Folyó évi működési veszteség -1.138 ezer Ft
Kölcsön 7 ezer Ft
2011-ban fizetendő adók 27 ezer Ft
2011-ben fizetendő bér 20 ezer Ft
Összesen: 79.572 ezer Ft

A pénzügyi ütemtervnek megfelelően folyik a források feltöltése, és 
ez alapján határozottan kijelenthető, hogy az önkormányzati garancia 
vállalás beváltása nem várható. a társulat gazdálkodásáról joggal 
elmondható, hogy példaértékű.

teljes joggal kijelenthetjük, a társulat felkészült a beruházás indí-
tására, ill. az önrész előteremtésére.
2012. 03. 02.

Dr. Burka Endre
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Mindig és minden körülmények között kiemelt figyelmet kell fordí-
tani értékeink megőrzésére! A bűnözők ugyanis minden kínálkozó 
alkalmat megragadnak arra, hogy eltulajdonítsák vagyontárgyainkat. 
Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetőek ezen bűncselekmé-
nyek. Fontos, hogy a megelőzési lehetőségekről tájékoztassuk idős 
korú rokonainkat, ismerőseinket.    

Gyakori módszere a bűnözőknek, hogy valamilyen szolgáltatói szak-
embernek, vagy szervezet képviselőjének álcázva magukat idős korú 
személyek lakásába munkavégzés, ügyintézés ürügyén bejutnak, és 
a jóhiszemű házigazda figyelmét elterelve készpénzt és egyéb érték-
tárgyat tulajdonítanak el. Fontos tudnivaló, hogy a szolgáltató cégek 
valódi munkatársai fényképes, sorszámmal ellátott igazolvánnyal 
rendelkeznek, amit a helyszínen kérés nélkül bemutatnak. A mérő-
óra leolvasások alkalmával pénzt sosem szednek. Az áram és gáz-
számla díját minden esetben postai úton vagy banki átutalással kell 
kiegyenlíteni. Így a helyszínen nem kell fizetni a szolgáltatásért. A 
mérőóra cserék alkalmával a szolgáltató az ügyféllel előre egyeztetett 
időpontban vonul a helyszínre, és az igazi szakemberek igazolván-
nyal, megbízólevéllel rendelkeznek. Az önkormányzatok, hivatalos 
szervezetek képviselői is minden esetben megbízólevéllel keresik fel 
a lakosságot. 

Senkit sem engedjenek be addig az otthonukba, amíg személy-
azonosságáról hitelt érdemlő módon meg nem győződtek.

További kétségek esetén, telefonon keressék meg a szolgáltató köz-
pontját, ahol igazolhatják kollégájuk jogszerű, munkavégzés céljából 
történő ott tartózkodását. Bármilyen jogsértést észlelnek, haladéktala-
nul hívják telefonon a rendőrséget az alábbi elérhetőségek egyikén: 
107,112 ingyenes segélyhívószám
79/540-100 bajai Rendőrkapitányság Ügyelete     

Putnik Zoltán sajtóreferens

SaJtÓKÖzLemény:
trüKKÖS toLVaJoK – IDőSeK VéDeLme

vÉDjÉK ÉRtÉKeiKet
A tRüKKÖS tolvAjoKtÓl!

Gyakori módszere a bűnözőknek, hogy valamilyen szolgáltatói szak-
embernek álcázva magukat, jellemzően idős korú személyek lakásába 
munkavégzés ürügyén bejutnak, és a jóhiszemű házigazda figyelmét 
elterelve készpénzt és egyéb értéktárgyat tulajdonítanak el. 

Senkit sem engedjenek be addig az otthonukba, 
amíg személyazonosságáról hitelt érdemlő 

módon meg nem győződtek!

Fontos tudnivaló, hogy a szolgáltató cégek valódi munkatársai fény-
képes, sorszámmal ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, amit a hely-
színen kérés nélkül bemutatnak. A mérőóra leolvasások alkalmával 
pénzt sosem szednek! 

a helyszínen nem kell fizetni a szolgáltatásért!

Bűncselekmény esetén haladéktalanul hívják a rendőrséget a 112-es 
vagy 107-es ingyenes segélyhívószámon!

Bajai Rendőrkapitányság

lAbDARÚGáS
Megkezdődött a Megyei III. Osztály déli csoportjában a bajnokság.   
A tavasz első fordulójában Madarasra látogatott a csapat, sajnos              
2-1-es vereséggel tért haza.
A második fordulóban a Csávoly SC csapata látogatott el otthonunk-
ba. Itt főlényes, magabiztos játékkal 6-0-ra nyertünk. Az ezt követő 
két mérkőzésen szintén Dávod győzedelmeskedett, Tataháza ellen  
4-2-re, Katymár ellen 6-1-re nyertünk. HAjRá DávoD!!!!!
 

a tavaszi mérkőzések kiírása:

bácS-KiSKUN MeGYei KÉZilAbDA 
bAjNoKSáG tAvASZi SoRSoláSA

Március 17-én, hazai pályán megkezdődött a megyei kézilabda baj-
nokság. Az első meccsen sajnos Dávod 5 gólos vereséget szenvedett 
Dunaföldvár csapatától, de március 24-én Paksról győztesen jöttünk 
haza.  A harmadik mérkőzésen 2 góllal nyert Kunszentmiklós csapata. 
HAjRá DávoD!!!!! 

SPoRt
bAjA váRoSi 

renDőrKapItánySáG
6500 bAjA, KÖZtáRSASáG tÉR 3.

pF.: 106. teL./FaX: 06-79/540-100
e-mail: ugyelet.bajark@bacs.police.hu

2012.
03.10.

szombat
14:30

MADARAS
SE DávoD Sc

2012.
03.17.

szombat
15:00 DávoD Sc CSÁVOLY SK

2012.
03.25.

vasárnap
16:00

TATAHÁZA 
SK DávoD Sc

2012.
03.31.

szombat
16:00 DávoD Sc KATYMÁR SE

2012.
04.08.

vasárnap
16:30 BOROTA SE DávoD Sc

2012.
04.22.

vasárnap
17:00 DávoD Sc KUNBAJA SE

2012.
04.29.

vasárnap
17:00

VASKÚT 
BÁCSKA SE DávoD Sc

2012.
05.06.

vasárnap
17:00 GARA KSE DávoD Sc

2012.
05.13.

vasárnap
17:00

KELEBIA 
KNSK DávoD Sc

2012.
05.20.

vasárnap
17:00 DávoD Sc NAGYBARACSKA-

CSÁTALJA KSK HÍD SC II.

2012.
03. 17. 

szombat
16:00 DávoD Dunaföldvár 17:22

2012. 
03. 24.

szombat
16:00 Paks DávoD 22:23

2012. 
03. 31.

szombat
16:00 DávoD Kunszent-

miklós 28:30

2012. 
04. 07. 

szombat
18:00 Kecel DávoD

2012. 
04. 14. 

szombat
16:00 DávoD Kiskun-

halas I.

2012. 
04. 21. 

szombat
16:00 DávoD MISTRAL

2012. 
04. 28. 

szombat
16:00 DávoD Csávoly

2012. 
05. 06. 

vasárnap
16:00

Kiskun-
félegyháza DávoD

2012. 
05. 12. 

szombat
17:00 DávoD Kiskun-

halas II.

2012. 
05. 19.

szombat
17:00 DávoD Baja

2012. 
05. 26.

szombat 
16:00 DávoD Soltvadkert

2012. 
06. 02.

szombat
17:00 DávoD Tiszakécske

2012. 
06. 09.

szombat
14:00 Bácsalmás DávoD
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· A lomtalanítást Dávod területén a Felső-Bácskai Hulladékgazdál-
kodási Kft. végzi.

· A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a mellékelt útvonal-
terv alapján.

· a lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi 
útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.

· a lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti 
közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a be-
gyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rako-
dás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel legyen 
elvégezhető!

a lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:

· Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
· Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
· Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).

2012. június 25. hétfő:
- Püspökpuszta egész területe
- Május 1. u.
- Fürst Sándor u.
- Dózsa György u.
- Béke u.
- Kígyó u.
- Damjanich u.
- Halász u.
- Wesselényi u.
- Tolbuchin u. 
- József Attila u.
- Ady Endre u.

2012. június 26. kedd:
- Mikszáth Kálmán u.
- Munkácsy Mihály u.
- Bartók Béla u.
- Jelky András u.
- Lenin u.
- Klapka u.
- Epreskert u.
- Hunyadi u.
- Temető u.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 
Nyilvántartó cégbíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság   Cg.: 03-09-109760
Adószám: 12822230-2-03
Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Rt. 
Bankszámlaszám: 12076903-00389839-00100005
Tel.: 79/524-821, Fax: 79/572-052 Vaskút, Kossuth u. 90. 6521
Ügyfélszolgálati irodáink: 6500 Baja, Szabadság út 22. Tel: 79/420-609
                                           Vaskút, Külterület 0551/2.

loMtAlANÍtáSi tájÉKoZtAtÓ  –  DávoD, 2012. jÚNiUS 25-28.

2012. június 27. szerda:
- Zrínyi Miklós u.
- Bocskai u.
- Petőfi Sándor u.
-  Árpád u.
- Jókai u.
- Kossuth Lajos u.
- Táncsics Mihály u.
- Kölcsey Ferenc u.

2012. június 28. csütörtök:
- Hámán Kató u.
- Alkotmány u.
- Szabadság u.
- Bem József u.
- Zombori u.
- Arany János u.
- Liszt Ferenc u.
- Vasút sor
- Vörösmarty u.
- Kiss u.

a lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük 
kihelyezni:

· A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve,
· A növényi eredetű hulladékokat összekötve.

Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, 
ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb 
veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, informáci-
ós, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabron-
csok nem kerülnek elszállításra!
Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, 
hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek! az egyéb mó-
don kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat, hogy a 2012. 
évben lehetőség nyílik arra, hogy lakóingatlanonként 750 kg / év 
veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladékot a Vaskúti re-
gionális Hulladéklerakóra (6521 Vaskút, Külterület 0551. hrsz.) 
ellenszolgáltatás nélkül (azaz ingyenesen) saját járművel kiszállít-
hatnak lakcímigazoló kártya felmutatása ellenében.

loMtAlANÍtáSi PRoGRAM
DáVoD, 2012. június 25-28.


