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  Szerkesztő: Bocfölde Község Önkormányzata

Tájékoztató az energiaválság hatásairól

Tisztelt Lakosság, mint az bizonyára Önök előtt is ismert, az elmúlt időszakban
drasztikus mértékben megemelkedtek az energia árak. Szerencsére sikerült
szerződést kötnünk elektromos- áram, illetve gázszolgáltatásra is!
Sajnos azonban az árak a korábbi árak többszörösére nőttek, így mi is
rákényszerülünk a takarékoskodásra. A legnagyobb többletköltséget a
közvilágítás jelenti, számszerűsítve a jelenlegi árakon ez több mint 6 millió forint.
Jelenleg keressük a lehetséges megoldásokat.
Fontos, hogy egyelőre korlátozásokat egyik intézménynél sem rendeltünk el, tehát
a betervezett programokat a kultúrházban is meg lehet tartani. Viszont energia
megtakarítási céllal a tekepályán csak a bajnoki mérkőzések lesznek megtartva,
az utca bajnokságot tavaszra ütemeztük át, illetve pályát a téli időszakban magán
rendezvényekre sem tudjuk biztosítani. Erre a korszerűtlen fűtés és az épület
szigetelésének hiánya miatt van szükség. A jelenlegi döntéseket januárban
felülvizsgáljuk, ha szükséges akkor további korlátozásokat vezetünk be!
Fontos megjegyezni, hogy ez nagyon magas kiadást jelent a községnek, melyhez
a jelenlegi ismereteink szerint nem várhatunk segítséget az államtól.
Ez pedig azt jelenti, hogy más területektől kell elvonnunk forrást, ezért biztosan
kevesebb és szerényebb programok várhatók a jövőben, át kell ütemeznünk
fejlesztéseket is.

XVII. évfolyam 1. szám                                                                                       2022. november 7.
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Közmeghallgatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bocfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

2022. november 16. napján
szerdán

1800 órai kezdettel
Közmeghallgatást tart.

A rendezvényre tisztelettel meghívjuk a település érdeklődő polgárait és
valamennyi bocföldei civil szervezet képviselőjét.

Az ülés helye:
Bocfölde Kultúrház

Napirend:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeiről, a
2023. évi célkitűzésekről.
2. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Tűzifa támogatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló jogszabály alapján az
Önkormányzat a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek a település
vonatkozásában tűzifa támogatást tud biztosítani. Az 5/2021. (V. 03.)
önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:
Bocfölde község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének
vagy albérlőjének nyújtható támogatás, amennyiben az alábbi együttes
feltételeknek megfelel:

a) téli fűtését tűzifával oldja meg,
b) Bocföldén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen
Bocföldén tartózkodik,
c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra.

Egyéb feltételek:
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1. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező
részére állapítható meg a támogatás.

2. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2022. november 15.
napjáig nyújtható be.

3. A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell
megállapítani, tűzifa formájában.

4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége
legalább 1 m3 és legfeljebb 3 m3 háztartásonként.

5. A benyújtott kérelem valóságtartalma környezettanulmány készítésével
vizsgálható.

6. Kivételes méltányosságból az is részesülhet támogatásban, aki (természeti
csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli
élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

7. Az ellátás iránti kérelmet a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatalnál
lehet előterjeszteni.

8. A kérelmet a települési támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges
forma nyomtatványon lehet benyújtani.

Zöldhulladék gyűjtés

Ismételten szeretnénk felhívni mindannyiuk figyelmét a zöld hulladék
beszállítás szabályaira! Faágak, tuják, bokrok elszállítására van lehetőségünk.
Az elszállítás módja a következő: előre egyeztetett időpontban az
önkormányzat pótkocsiját tudjuk biztosítani, melyet a helyszínre szállítunk és
a rakodás idejére ott is hagyunk. A zöld hulladék felrakása a tulajdonos
feladata! A rakodást követően a pótkocsiért megyünk és elszállítjuk a kijelölt
tárolóba, az elszállítást és lerakodást az önkormányzat kollégái végzik. Fontos,
hogy a felrakodás során a már korábban ismertetett szabályokat kell betartani,
azaz az elhelyezhető hulladékok:  faág, fanyesedék, fűkaszálék, vágott
virágok, falevél.
A faágakat és a lágyszárú növényeket egymástól elkülönítve lehet csak
elhelyezni! Gyökeres tuskó, valamint egyéb hulladékkal szennyezett
zöldhulladék nem helyezhető el a telepen! A telepre a fentieken kívül más
hulladék (kommunális, építési törmelék elektronikai, vegyi) beszállítása
szigorúan tilos!
A pótkocsi igénylés az alábbi elérhetőségen lehetséges: Szujker Ákos
06/30/1833898.
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A korlátozott kapacitásunk miatt kérjük, hogy elsősorban azok az
ingatlantulajdonosok kérjék az elszállítást, akik nem rendelkeznek
gépjárművel!

Kérjük ne rakja ki a ház elé a hulladékot, mert azt nem áll módunkban
elszállítani!

Természetesen a már megszokott nyitva tartással beszállításra folyamatosan
van lehetőségük!

Nyitvatartási idő:  hétfő            16-18 óráig
                                                         péntek            8-10 óráig.

Zöldhulladék beszállítása kizárólag az Önkormányzat karbantartójának
személyes jelenlétében lehetséges!

Idei évben az utolsó nyitvatartási nap: 2022. 11. 18. péntek, nyitás
tavasszal!

Ezzennel kérnénk is a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőleg kerüljék a kerti
hulladék égetését ezzel is csökkentve a környezetszennyezést!
Továbbá felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a kerti hulladékok égetése továbbra
is csak minden hónap első hétfőjén lehetséges és kizárólag a teljesen száraz
kerti hulladék égethető el!

Temető

Sajnos a ravatalozó állapota az elmúlt években nagyon leromlott, az előtető
állapota balesetveszélyessé vált. Elkerülhetetlenné vált egy nagyobb mértékű
felújítás beütemezése, melyre a tavalyi évben sikeresen pályáztunk a Magyar Falu
program keretében. A ravatalozó felújítási munkáira 5,7 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyertünk.
Időközben viszont nagymértékben nőttek az építőanyag árak is, így ezt a keretet
saját erőből is ki kell egészítenünk. Felmerült, hogy esetlegesen egy új épületet
építünk, szem előtt tartva a használhatóságot, elhelyezkedést, azonban ennek
irreálisan magas költsége vállalhatatlan. Így maradunk a jelenlegi épület felújítása
mellett, melynek előkészítése folyamatban van, várhatóan jövő év első
negyedévében kezdődhet a munka.
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Kiskuti utca

Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk a Kiskuti utca eddig még
aszfalt burkolattal el nem látott egy szakaszának aszfaltozására. A beruházásra
vissza nem térítendő támogatás formájában 13,9 m Ft-ot nyertünk! A
megvalósításhoz szükséges tervdokumentáció és engedélyek elkészültek,
várhatóan novemberben befejeződik a munka. Az érintett lakókat személyesen
megkerestük és egyeztettük Velük a részleteket.

Díszpolgári cím adományozása

Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján az idei
évben ismételten Bocfölde Díszpolgára címet adományoztunk, melye 13 év után
került sor ismét. A cím odaítélésénél megvizsgáltuk, kik azok, akik életpályájuk
során maradandót alkottak a kulturális élet, művészetek, vagy társadalmi
szerepvállalás területén. Fontos, hogy a kiválasztott személy munkásságával
hozzájáruljon Bocfölde fejlődéséhez, egyben növelje a település jó hírnevét.
Heller Józsefné, hosszú időn át végzett munkásságával, a kulturális élet területén
maradandó alkotásával különösképpen emelte, elősegítette a község fejlődését,
előrehaladását, ezzel elősegítve a település tekintélyének és jó hírnevének
növelését. Bocfölde Község Képviselő Testülete ezért Heller Józsefnének a
Bocfölde Díszpolgára címet adományozta! A díszpolgári cím díszoklevelét és
emlék plakettjét az idei falunap alkalmával, ünnepélyes keretek között adtuk át.
A díszpolgári címhez tartozó pénzjutalmamat Heller Józsefné, helyi
rászorulóknak ajánlotta fel, melynek odaítélésével a testületet bízta meg.

Közérdekű tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. augusztus 17-i ülés 8. számú
mellékletében elérhető a 2019. november 18. napon tartott alakuló ülés 5. számú
melléklete. Valamint, aki nem rendelkezik internet eléréssel, a Hivatalban
nyomtatott, másolati formában átveheti a 2019. november 18. napon tartott
alakuló ülés 5. számú mellékletét.

Tisztelettel: Bocfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
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Bocfölde Sport Egyesülete hírei

Nagy örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy tavalyi évben sikeresen
pályáztunk a sportöltöző felújítására. Az idei évben sikerült megvalósítani a
projekt első felét, melyhez 6,5 m Ft TAO támogatást sikerül összegyűjtenünk a
helyi és környékbeli vállalkozásoktól, melyet ezennel is köszönünk Nekik!
A pályázathoz az önerőt Bocfölde Község Önkormányzata biztosította.
A projekt kezdetén a bontási munkákat sikerült társadalmi munkában elvégezni,
mellyel jelentős összeget sikerült megspórolni. Hatalmas köszönet ismételten a
helyi sportbarátoknak, akik idejüket, energiájukat nem sajnálták!
A kivitelezés során megújult az épület vízszigetelése, új aljzat beton készült, új
burkolatot kaptak az öltözők, illetve a vizesblokkok, valamint a festés is elkészült
ezeken a területeken. További jó hír, hogy idén folytatódhat a felújítás, az újabb
pályázat pozitív elbírálásának köszönhetően!

Tisztelettel: Bocfölde Sport Egyesülete.

Bocföldei Nyugdíjas Egyesület hírei

Örömmel tudatjuk, hogy megalakult a Bocföldei Nyugdíjas Egyesület, megtörtént
a szervezet Törvényszéki bejegyzése.
Az Egyesület megválasztott elnöke: Dancs Györgyné.
Sor került a működés, az első rendezvények megtartására.
Az Egyesület tagsága várja a községben élő, érdeklődő, időskorúak jelentkezését!

Tisztelettel: Bocföldei Nyugdíjas Egyesület.


