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TISZTELT BÁCSBOKODI LAKOSOK!

A Bácsbokodi Hírek jelen száma joggal nevezhető különkiadásnak, hiszen a megjelenés célja az, hogy az
önkormányzat 4 éves munkáját bemutassa. Ennek megfelelően a leglényegesebb történéseket
igyekeztünk összefoglalni a kiadványban.
Az elmúlt években Bácsbokodért és Önökért dolgoztunk és hála Istennek van mit felmutatnunk.
Számtalan fejlesztés valósult meg településünkön, és így a ciklus végére elmondhatjuk, hogy a
legfontosabb célkitűzéseinket is teljesítettük: elkezdődött az ivóvízminőség-javítás és a
szennyvízberuházás is megindulhat jövő év tavaszán. A települési szennyvízhálózat teljes kiépítését,
valamint a szennyvíztisztító telep felújítását tartalmazó önkormányzati pályázatot ugyanis
1.300.420.466 Ft támogatásra érdemesnek ítélték.
Kérjük, fogadják tőlünk szeretettel az elmúlt évek munkájának eredményeit bemutató különkiadást.

A LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEINKRŐL IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS ÉS SZENNYVÍZBERUHÁZÁS BÁCSBOKODON

Megkezdődtek
az építési mun-
kálatok Bács-
bokodon az ivó-
v í z m i n ő s é g -
javító projekt
keretében.

A Bácsbokod-Bácsborsód közös vízmű
felújítása 300 millió Ft-ot meghaladó költséggel
valósul meg, és legkésőbb 2015. június 30-ig
befejeződik. A beruházáshoz a lakosságnak egy
forinttal sem kell hozzájárulnia, az elnyert
pályázat 100%-ban finanszírozza a beruházást.

A p r o j e k t
keretében új
kút, új gépház
és technológia,
tisztító meden-
cék, gáztalanító
és homokszűrő
b e r e n d e z é s
kerül kialakí-
tásra. Az Ady és
L i g e t u t c a ,

valamint a Gróf Széchenyi és Vasút utca
hálózati pontjai összekötésre kerülnek, több
tolózárat, tűzcsapot és tisztító aknát alakítanak
ki, számos bekötés cseréje valósul meg,
valamint már felújítása alatt áll a Globusz.

Háromévnyi megfeszített munka és előkészület után a Magyar Közlöny
2014. évi 116. számában megjelent az önkormányzat által már nagyon
várt Kormányhatározat (1477/2014. (VIII.27.) Korm. határozat).

A határozat értelmében a Kormány a
című

. Ebből a pályázati támogatásból 2015 elején a teljes
településen kiépül a csatornahálózat, felújításon és bővítésen esik át a
meglévő szennyvíztisztító telep.

A támogatási intenzitás 95 %-os. , így az
önkormányzatnak mindösszesen 5% önerőt kell biztosítani a
megvalósításhoz. Ebből kifolyólag

A nagyprojektünk sikerét nagymértékben befolyásolta az, hogy
önkormányzatunknak sikerült egy előkészítési pályázatot nyerni. Ebből
a pályázatból készíttette el az önkormányzat azokat a dokumentumokat

(terveket, felméréseket, tanulmányokat, stb.),
amelyeket a megvalósításhoz kapcsolódó
pályázati kiírás megkövetelt.

Az
önerő összege 6.900.000 Ft, amelynek teljes
összegét az önkormányzat három sikeres
önerőpályázatnak köszönhetően megnyerte. A
tervek, felmérések és tanulmányok elkészít-
tetése így az önkormányzatnak egy forintjába
se került!

„Bácsbokod szennyvízhálózatának
bővítése és szennyvíztisztító telepének intenzifikálása”
pályázatunkat 1.300.420.466 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázmillió-
négyszázhúszezer-négyszázhatvanhat forint összegű támogatásra
érdemesnek ítélte

Ez az adható maximum

a víziközmű-társulat keretében
folyó lakossági megtakarítások bőven fedezik az önerőt. Abból még a
házon belüli bekötésre is juthat, sőt akár még visszafizetésre is kerülhet
a lakosság részére.

Az előkészítési munkákra az önkormányzat
39.100.000 Ft összegű támogatást nyert el.

Megkezdődött Bácsbokodon
az ivóvízminőség-javítás

Elindul Bácsbokodon
a csatorna-beruházás

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata



AZ INTÉZMÉNYI HÁTTÉR MEGSZILÁRDÍTÁSÁRÓL

Pályázati forrásból, mintegy szépült meg a napközi konyha.
A pályázatban az önkormányzat célként határozta meg a település megjelenésében szereppel bíró létesítmény
felújítását, az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés, mint szolgáltatás minőségi feltételeinek
javítását, ezzel együtt a munkahelymegőrzést.
Az ingatlan felújítása az épület külső nyílászáróinak cseréjét és az épület külső homlokzatszigetelését, valamint
nemesvakolattal való behúzását tartalmazta.

10.000.000 Ft-ból

Az önkormányzat fontos feladata volt ebben a négy évben, hogy az igen rossz állapotban átvett intézményi
hátteret megszilárdítsa. Az épületeink többsége igen rossz állapotban volt, ezen változtatni kellett!

A kitűzött célt minden esetben a helyiek által igénybe vett szolgáltatások színvonalának emelése, a
komfortérzet javítása, a dolgozók munkájának segítése és lehetőség szerint a fenntartási költségek csökkentése
határozta meg.
Az elért eredményeket a következőkben olvashatják.

A felújítási
munkák persze egy-egy épület megszépülésén túlmutatnak, hiszen minden intézmény gyermekekért,
felnőttekért, idősekért, tehát Önökért bácsbokodiakért működik.

Megszépült a napközi konyha

Hatalmas átalakuláson ment át az óvoda az elmúlt években.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megtörtént a külső
nyílászárók cseréje, a külső homlokzatok szigetelése, az épület
nemesvakolattal történő behúzása.
A fűtés- és
világításkorszerűsítés is történt. Az intézményen napelemes és
napkollektoros rendszer is működik, így az üzemeltetési
költségek jelentősen csökkentek. Az önkormányzatnak a felújítás
mindössze 50 ezer forintjába került.

Az önkormányzat a pályázat megvalósítását követően is fejlesztette az óvodáját. Tárolás céljára, az óvónők
kérésére udvari faház készült.Az óvoda előtt parkoló került kialakításra.

(hinta 2 lap+1 fészeküléssel, kéttornyú erőd, 2 csúszdával,
rámpával, létrával, rugós bálna, rugós motor, rugós dínó) . A korszerűsítések 2014-ben is
folytatódtak.
Valamennyi belső
ajtó cseréje, vala-
mint a gyermek-
öltözők felújítása
és új bútorok be-
szerzése valósult
meg az idei évben.

25.000.000 Ft-ot meghaladó támogatásból

Egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően új játékok
kerülhettek az udvarba

Kívül-belül megújult az óvoda
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Sportcsarnok-felújítás Bácsbokodon

Az idei évben a sportlétesítmény új eredményjelzővel
gazdagodott, valamint a megépítés óta első alkalommal
megtörtént az épület teljes belső festése is.

Több nyertes pályázatnak
köszönhetően, számos felújítás
és fejlesztés valósult meg a
település egyik jelképének is
nevezhető épületben.
Első lépésben, mintegy

a külső
nyílászárók cseréje történt
meg.

4.500.000 Ft-ból

Ezt követően napelemes és napkollek-
toros rendszer került az épületre, jelen-
tősen csökkentve a fenntartási költsé-
geket.
Az önkormányzat tovább folytatta az
épület fejlesztését. A Bácsbokodi Női
Kézilabda Sport Egyesület összefogásá-
val készült el az a pályázat, amely építési
beruházásokat is tartalmazott.
A

köszönhetően megtörtént a
sportparketta felújítása, a sportcsarnok
teljes hőszigetelése és nemesvakolattal
történő bevonása, az elhasználódott eresz-
deszkázat és csatornák cseréje és festése,
továbbá a külső nyílászárókhoz új párká-
nyok beszerzése és beépítése. A parketta
védelmére speciális védőburkolat került
beszerzésre.

15.000.000 Ft-os pályázati forrásnak
és a 6.000.000 Ft-os vállalkozói támo-
gatásnak

Egy kerékpáros közlekedést segítő pályázatnak köszönhetően
sikerült felújítani a sportcsarnok vizesblokkjait és öltözőit is.
Emellett a sport-
létesítmény mellett
egy 50 férőhelyes
kerékpártároló is
megépítésre került.
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Az önkormányzat kiemelt feladatának tekintette a
bácsbokodi idősekről való gondoskodást.
A már működő étkeztetés és házi gondozás mellé célként
tűztünk ki egy olyan intézmény létrehozását, ahová bármely
idős bemehet és időt tölthet.

Fontosnak tartottunk, hogy ne csak egy épületet alakítsunk
ki, hanem azt töltsük meg tartalommal is.
Ezért hoztuk létre a Bácsbokodi Idősek Klubját, amely
április 1-jén kezdte meg működését.

Mi bácsbokodiak joggal lehetünk büszkék általános iskolánkra. Az önkormányzat fontos célkitűzése volt ebben a
ciklusban, hogy fejlessze az intézményt.
A külső felújítás befejezésén túl, megtörtént több terem padozatának cseréje, a főlépcső burkolása, az udvari
tankonyha felújítása. Emellett 2012-ben a sportcsarnokkal együtt az iskolára is napelemes rendszer került.

A környék legszebb iskolája

Az építési beruházásokon
túl a gyermekek képzésére
is kiemelt figyelmet fordí-
tottunk.
Egy sikeres informatikai
pályázatnak köszönhetően
számítógépek, laptopok,
projektorok és interaktív
táblák kerültek beszer-
zésre a helyi általános
iskolába.

Idősek Klubja épült Bácsbokodon

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Bácsbokod egyik legpatinásabb épületét, a volt pártházat alakítottuk át.
Az 50.000.000 Ft-os támogatásból a klub teljes berendezését is meg tudtuk vásárolni. A klub megnyitásával 2 új
munkahely létesült.
Az intézmény minden hétköznap szervezett foglalkozásokkal (pl.: kézműves foglalkozás, sütés-főzés, stb.) és
programokkal (ünnepi műsorok, kirándulások, stb.) várja az időseket.



A művelődési házunk kiváló példa arra, hogy olykor-olykor egy intézményre több pályázatot kellett beadnunk és
megnyernünk, mire sikerült teljes körűen felújítanunk.
A művelődési ház esetében először egy határon átnyúló projektnek köszönhetően sikerült előre lépnünk. A
testvértelepülésünkkel, Nemesmiliticcsel beadott közös pályázatból a régi fémkeretes ablakok cseréje történt meg
korszerű, műanyag, hőszigetelt nyílászárókra.
Akövetkező nyertes pályázatból újítottuk fel a könyvtárunkat és a számítógépes termet.
Leállni azonban nem lehetett, hiszen a legégetőbb problémát a korábbi hullámpala tető jelentette, amely már nem
tudta megvédeni az épületet az időjárás viszontagságaitól. Szerencsére jött egy újabb sikeres projekt, amelyből ez a
probléma is megoldódott.

A művelődési ház átalakulása

Az idei évben ismét jó hírt kaptunk: a negyedik projektünk is sikeresnek bizonyult. Az elnyert

A projektből az épület – cserével még nem érintett – külső, udvari nyílászáróinak cseréje, a külső homlokzat
szigetelése és nemesvakolattal történő behúzása, a földszinti és emeleti mosdók teljes felújítása, az épület
fűtéskorszerűsítése, a belső termek padozatának cseréje, új bejárati lépcső építése, a Hunyadi utcai külső kerítés
elbontása és új, zárt kerítésfal építése történik meg.

25 millió Ft
támogatásból jelenleg is folyik a művelődési ház komplex felújítására.

Amunkálatok októberben befejeződnek.
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Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ebben a ciklusban a könyvtárat és a hozzá kapcsolódó számítógépes termet
is sikerült korszerűsíteni. A közel 8.000.000 Ft-os támogatásból számítógépek, szoftverek, és egyéb informatikai
eszközök beszerzése történt meg, továbbá a könyvtárban és a könyvtári számítógépes teremben építési felújítások
valósultak meg.

Korszerűsödött a helyi könyvtár



ÖSSZEFOGÁS AZ EGYHÁZKÖZSÉGGEL
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Az elmúlt 4 évben az összefogás és a közös munka jellemezte az önkormányzat és az egyházközség kapcsolatát.
Ennek talán egyik legszembetűnőbb eredménye a Szent Erzsébet Római Katolikus Templom külső felújítása,
megszépülése.
Emellett azonban nagyon sok egyéb szál is összekötötte a két szervezetet: jótékonysági koncertek szervezése,
közös programok, helyi és állami ünnepek megtartása, plébános úr és a képviselőtestület együttműködése és
együttgondolkodása.

Hosszas előkészületet, sok egyeztetést követően 2013. szeptember 14-én sor került a Bácsbokodi Falumúzeum
ünnepélyes megnyitójára. A színvonalas, a teljes falu múltját bemutató kiállítást a nagyközségi és a kisebbségi
önkormányzatokon kívül 50 magánszemély is támogatta.Afelajánlások a megnyitó óta is folyamatosan érkeznek.
A Falumúzeum létrehozásával egy olyan hely létesült Bácsbokodon, ahol a településhez kapcsolódó értékek,
valamint az elődeink által ránk hagyott emlékek biztonságosan fennmaradhatnak az utókor számára.

Ráadásul az iskolások számára karnyújtásra elérhetők a múlt darabjai, így a helyi pedagógusok a bácsbokodi
történéseket szemléletesen tudják elmondani a gyerekek részére.

Falumúzeum létrehozása

Az önkormányzat és a plébánia
közös munkájának eredménye az a
pályázat, amely a helyi templom
külső felújítását tartalmazta.
Mivel a teljes beruházásra a meg-
ítélt 10.000.000 Ft támogatás nem
volt elegendő, így az Érsekség és
az önkormányzat is hozzájárult a
megvalósításhoz.
A felújítás a lábazat lélegző
vakolattal történő vakolását, az
oldalhajón lévő bejárat akadály-
mentesítését, az épület beállványo-
zását, az elhasználódott eresz-
deszkázat cseréjét, a külső homlok-
zatok és fafelületek megtisztítását
és festését, valamint az ereszek
tisztítását és mázolását tartalmazta.

A jövőbeni tervek már adottak: a
cél, hogy a templomunk ne csak
kívül, hanem a jövőben belül is
megszépüljön.

Templomunkra nagyon ráfért
már a felújítás, hiszen a legutóbbi
külső munkálatokra közel 3
évtizeddel ezelőtt került sor.

Templomfelújítás Bácsbokodon



A GYERMEKEKÉRT ÉS FIATALOKÉRT
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2010-ben az önkormányzat területén egyetlen játszótér sem működött. Ebből kifolyólag önkormányzatunk
egyik legkiemeltebb feladata volt, hogy a gyermekek részére játszóteret hozzon létre.

Fontos célkitűzésünk volt ezen kívül, hogy támogassuk a fiataljaink tanulmányait és lehetőség szerint
igyekezzünk nekik alternatív szabadidős tevékenységeket biztosítani.

Ebben az önkormányzati ciklusban a gyermekek és szüleik
örömére 3 játszótér is megépült Bácsbokodon. Egy a Mátyás
király utcában, egy a Hősök terén és egy a vásártér soron, a
futballpálya mellett.

Az elmúlt négy évben önkormányzatunk támogatta az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú iskolai
tanulmányokat.
A szülők részére az iskolakezdés mindig hatalmas kiadással jár, az jelentősen megterheli a család költségvetését.
Éppen ezért önkormányzatunk az elmúlt években is

(azon gyermekek esetén, akik nem részesültek ingyenes tankönyvben).

A főiskolás és egyetemista hallgatók segítésére
Ennek keretében havi 3-5 ezer Ft összeggel támogattuk a

felsőoktatásban tanuló bácsbokodi fiatalokat.
Atámogatások évről-évre több száz tanulót érintenek.

átvállalta a bácsbokodi iskolában tanuló gyermekek
tankönyvbeszerzési költségét
Abácsbokodi lakhelyű középiskolások részére iskolakezdési támogatást biztosítottunk.

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata eddig minden évben
részt vett a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton.

Játszóterek Bácsbokodon

A tanulmányok támogatásáról

ÖSSZEFOGÁS A CIVIL SZERVEZETEKKEL

Minél erősebb a civil szféra egy településen, annál több lehetősége van a helyieknek, gyermekeknek és
felnőtteknek alternatív, hasznos időtöltést találni maguknak.
Önkormányzatunk elsősorban ebből a megfontolásból támogatja a helyi egyesületeket, alapítványokat, akikkel
az elmúlt években szilárd alapokon nyugvó együttműködés alakult ki.
A támogatások megállapítása rendkívül nehéz feladat, amely olykor aránytalanságokat mutat. Erre a jövőben
kiemelten figyelni kell.

Egyes civilekkel az együttműködés keretében már közös pályázatok megvalósítása is történt. Példaként:
Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület – sportcsarnok felújítása
Polifon Zenei NevelésAlapítvány – művelődési ház felújítása
Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány – művelődési ház tetőfelújítás, játszótérépítés,
falunapok
Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – fásítás Bácsbokodon

Ajövő alapja a további együttműködési lehetőségek kiaknázása úgy, hogy az mindenki előnyére váljon.

A civilek az önkormányzati rendezvények állandó fellépői, tevékenységükkel – legyen az oktatási, kulturális,
sport, védelmi feladatokat ellátó, művészeti vagy bármi más – távolra viszik Bácsbokod nevét és hírét.

·
·
·

·
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A Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel is több közös pályázata
volt az önkormányzatnak.
Egy sikeres projektből az egyesület eddigi történetének legnagyobb
tűzoltó-technikai eszközfejlesztését tudta végrehajtani.
Az új eszközök: 1db nagy teljesítményű zagyszivattyú (amely belvíz
esetén kiválóan használható), 1db láncfűrész, 4db kombinált sugárcső,
2db lábszelepes szűrő, 2db szívótömlő, 7db nyomótömlő, 1db úszó
lábszelepes szűrő.
A Bácsbokodi ÖTE a környék legjobban felszerelt önkéntes tűzoltó
egyesülete.

A Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat
és a nagyközségi önkormányzat közös erővel
nyújtotta be pályázatát a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata által az

– kisbusz ételszállításra című kiírásra.
Mivel a projektet támogatásra érdemesnek ítélték,
így 2012-ben egy 9 személyes mikrobusz került
beszerzésére az önkormányzatok által.
A jármű szolgálatba állítása óta számos közösségi
feladatban (pl.: idősek napjára szállítás biztosítás,
ételszállítás a téli hónapokban, stb.) nyújtott
segítséget, és a helyi civil szervezetek (pl.: Szabadidő és Tömegsport Közalapítvány, Bácsbokodi Sportkör,
Ganbatte Karate Sportegyesület, stb.) részére is rendelkezésre állt.

„Étel kere-
keken”

Horgásztanya fejlesztése

Az önkormányzat és a Bácsbokodi Sporthorgász
Egyesület közös munkájának eredménye a horgász-
tanya napelemes rendszerrel történt fejlesztése.

Az elmúlt években a két szervezet szorosan
összefogott, amelynek számos eredménye lett:

megszépült a horgásztanya (az egyesület
szervezte a munkát, az önkormányzat
biztosított anyagot),
megújult a két tó közötti gát (a helyi
mezőgazdászok hozzájárulásával és velük
összefogásban),
fűnyírótraktorok kerültek beszerzésre (az
önkormányzat által írt, de az egyesület nevében
beadott pályázatnak köszönhetően),
az önkormányzat megfelelően építhette
kapcsolatait (az egyesület támogatta az
önkormányzati vendégek horgászatát).

·

·

·

·

Eszközfejlesztés az ÖTE-nél

EGYÜTTMŰKÖDÉS A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL

Törekedtünk az elmúlt években minél erősebb együttműködésre a horvát és német kisebbségi
önkormányzatokkal. Elmondható, hogy a ciklusban kölcsönös támogatások valósultak meg az
önkormányzatok részéről egymás irányában, amelyek természetesen számos előnnyel jártak.
Aközösen elért eredmények közül emelünk most ki néhányat.

Kisbuszt nyertek az önkormányzatok
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Önkormányzatunk és a kisebbségi önkormányzatok mindig is segítették egymás rendezvényeinek megszervezését.
Szerencsére az elmúlt négy évben többször nyertes pályázatból sikerült egy-egy rendezvényen közösen
munkálkodni.

A pályázat a nagyközségi
önkormányzat nevében került benyújtásra, a rendezvényszervezés oroszlánrészét viszont a kisebbségi
önkormányzat végezte. Néhány kép arról a svábbálról:

Egyik jó példa erre a 2011. évi svábbál, amely a Heimatklänge nevet kapta.

Közös rendezvények a kisebbségekkel

Az önkormányzatok közötti
együttműködés kiváló példája az az
összefogás, amelynek keretében az
elmúlt években 500 db rendez-
vényszék került beszerzésre. A
székek a települési rendezvények
(svábbál, prelo, Pünkösdi Napok,

idősek napja) sikeres megszervezését segítik elő, hiszen a
sportcsarnokban korábban rendelkezésre állt műanyag
székgarnitúra olyan mértékben elöregedett volt, hogy azt
biztonságosan használni már nem lehetett.

Ugyancsak kiváló példa a közös rendezvények megszervezésére a 2012. évi Horvát Napok.
Erre a rendezvényre is a nagyközségi önkormányzat nyert pályázati forrást, így megkezdődhetett a közös
szervezés. AHorvát Napok horvát nyelvű színdarabbal vette kezdetét, amelyet a nemesmiliticsi HBKUD „Lemes”
Kultúregyesület adott elő. A színdarab után a művelődési ház tükörtermében megtekinthető volt a horvát
nemzetiségi önkormányzat által igen színvonalasan összeállított kiállítás. A második napon került sor a már
hagyományossá váló prelora, amely megérdemelten viselte a „Bez Granica”, azaz a határok nélküli jelzőt.

Székek beszerzése az önkormányzatok által



ZÖLDTERÜLETEINK KEZELÉSE A TELEPÜLÉS SZÉPÍTÉSE

Ebben a ciklusban minden évben igyekeztünk fásítani a településen. Fákat ültettünk az
Aradi téren, a kápolna mögött, az óvoda mellett, a sportcsarnoknál, a temetőben, a templom
környezetében, a volt iskolakert előtt és a hivatal mellett.
Kiemelet feladat volt a Gr. Széchenyi I. utcán és a Kossuth Lajos utcán az út mindkét
oldalán lévő fenyősor pótlása, amely pályázati forrásból valósult meg.
AHunyadi utcába 90 db gömbkőris került elhelyezésre.
A Liget utcai üres önkormányzati területet kőrisfával ültettük be, a Vasút utcai – korábban
igen elhanyagolt területre – akácerdőt telepítettünk.
A fásítási programot a külterületen is folytattuk. A dűlőút helyreigazítási programhoz
kapcsolódóan a Liza tanyai és a Bácsalmási-Mátételki út mellett akácfasort ültettünk.

2011 tavaszán indítottuk meg a „Tisztítsuk meg Bácsbokodot”
elnevezésű programot. Az évről-évre megszervezett program
célja, hogy megtisztítsuk a falut és külterületét az eldobált
hulladékoktól.

A programnak, de legfőképpen az azon résztvevő és segítő
gyermekeknek és felnőtteknek köszönhetően napjainkra tisztább
településen élhetünk.

A helyi lakosok mellett az általános iskolások között is
meghirdetett programban évről-évre 80-100 gyermek vesz részt.
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Négy évvel ezelőtt településünk nem a legszebb arcát mutatta a helyiek és átutazók részére. Az elhanyagolt
intézmények mellett a falu több pontja jelentősen szemetes volt. A település és környezetének megtisztítása, a
zöldterületeink fejlesztése és szépítése nem várhatott tovább. A szakértelem ugyan korábban is megvolt ezek
megvalósításhoz, azonban a források valahogy mindig elfogytak mire a település szépítésére fordult a
vezetőség figyelme.
Ezen változtatni kellett!

Folyamatosan tisztult meg a település és környéke

Bácsbokod – a virágos település

Fásítás Bácsbokodon

Fontosnak tartottuk, hogy a frekventált helyeken virággal is díszítsük településünket. Szokták mondani, hogy a
tiszta, virágos környezet egyenlő a jó közérzettel. Ezen szemlélet alapján kezdtük meg a munkát.

„A virág sebezhetőbb, nem képes megvédeni magát, viszont él, életet és örömöt ad mindennek és mindenkinek.”
( A. J. Christian)



A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

Már a kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy a lakosság
tájékoztatása a lehető legteljesebb körben megtörténjen.
Korábban e célt a hivatali hirdetőtábla és a kábeltelevízió
szolgálta. Ezt mi is megtartottuk, azonban ebben a ciklusban a
településnek új honlapot készíttettünk és „Bácsbokodi Hírek”
címmel újságot indítottunk, amelyből valamennyien
információhoz juthatnak az önkormányzati történésekről.
A honlap és az újság letisztult formával, részletes
információkkal és fényképekkel illusztrálva mutatja be
Bácsbokodot, a helyi sajátosságokat és történéseket.
/Atelepülés honlapja elérhető a www.bacsbokod.hu internetes
címen./

JÁRDÁK ÉS UTAK

Nagy kihívást jelentett önkormányzatunk számára ebben a ciklusban a járdák és közutak fenntartása és
fejlesztése.
Sajnos útfelújítási pályázat és finanszírozás hiányában a lehetőségek igen szűkösek voltak. A ciklus elején
kiemelt célként fogalmaztuk meg a Petőfi Sándor utca útburkolatának javítását, azonban annak megrendelését –
3 év gyűjtögetését követően – csak ebben az évben tudtuk megvalósítani.
Sikerként könyveljük el a beindított járda-felújítási programot, amelynek köszönhetően több utcában is
épülhettek járdák az elmúlt években.
Őszintén ki kell mondani: a járdák és utak tekintetében van még bőven mit tenni!

11
Bácsbokod i

HÍREK

A 2011-ben beindított járdaprogram keretében a legfontosabb
célkitűzésünk volt, hogy valamennyi utcán legyen legalább
egy oldalon jó minőségű járda.
A járdaprogram keretében eddig az alábbi utcákban épültek
betonozott járdák:

Kossuth Lajos utca
Hunyadi János utca
Dózsa György utca
Rákóczi Ferenc utca
Szérűskert utca
Bácsalmási út

, hiszen az
önkormányzat 2014 nyarán sikeres startmunka pályázatot
adott be, amelyben a járdaépítés került a középpontba.

·
·

·

·

·

·

A járdaprogram októbertől tovább folytatódik

Az
elnyert 15.000.000 Ft támogatásból 35 fő foglalkoztatása
valósul meg 5 hónapon keresztül és közel 2000 m2 járda fog
megépülni.

Járdaprogram Bácsbokodon

A képviselő-testület már a megalakulást
követően kiemelt céljaként fogalmazta meg a
belterületi földes utak felszámolását, a helyi
utak megfelelő karbantartását, járhatóvá
tételét.

elkészültek a
Petőfi S. utca komplett felújításának tervei és a
Bácsbokodot Bácsborsóddal összekötő
kerékpárút tervei is.

Ennek keretében első lépésként szilárd
útburkolattal lett ellátva két korábban csak földes
úttal rendelkező utca, a József Attila és a Ménes
utca.
Az elmúlt években az alábbi utcában valósultak
meg útjavítások: Mátyás Király utca, Honvéd
utca, Táncsics utca, Tóth Kálmán utca, Vasút
utca, Szent István utca, Rákóczi utca, Szabadság
utca, Radnóti utca, Epreskert utca. Jelenleg is
folyik a Petőfi Sándor utca útburkolatának
felújítása, amely jelentős anyagi megterhelést
jelentett az önkormányzat számára. Fenti
munkákon túl az önkormányzat a Hunyadi utcai
központi autóbusz megálló útburkolatának
helyreállítását is megvalósította.
Önkormányzatunk előrelátó módon a ciklusban
terveket is készíttetett. Egy későbbi pályázati
kiírás esetén ugyanis jobb eséllyel indulunk, ha
már komplett tervekkel rendelkezünk egy-egy
munkára. Ennek megfelelően

A jövőben célszerű több utcánk esetében is
felkészülni egy esetleges útépítési pályázat
kiírására.APetőfi Sándor utca mellett felújításon
kell, hogy átessen az Ady utca, a Vasút utca déli
fele, az Árpád utca, a Temető sor, és a Virág utca.

Útfelújítások

Az információátadás keretében az elmúlt években jellemző
volt, hogy a legfontosabb híreket szórólapok formájában
közvetlenül juttattuk el a lakosok postaládájába.



RENDEZVÉNYEINK

Rendezvényeink megszervezése során ügyeltünk arra, hogy valamennyi korosztály számára biztosítsunk
programokat. Igyekeztünk évről-évre egyre magasabb színvonalú rendezvényeket tartani. Szerencsére
elmondható, hogy a két legnagyobb rendezvényünk, a Bácsbokodi Pünkösdi Napok és az Idősek Napja
esetében is egyre több segítőre számíthattunk.
Emellett természetesen nem feledkeztünk meg az állami ünnepeink méltó megemlékezéséről sem.

12
Bácsbokod i

HÍREK

Bácsbokod falunapja, amely a gyermeknapot is magában foglalja. A helyi egyesületek, alapítványok fellépésén túl
minden évben sztárfellépők is színesítették a programot.
Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően eljutottunk oda, hogy 2014-ben már többezres tömeg gyűlt
össze a településünk központjában.

Bácsbokodi Pünkösdi Napok

A Bergendy zenekar Bácsbokodon A Dupla Kávé Bácsbokodon – 2012.

3+2 zenekar – 2013.

Fluor Tomi – 2012.

Az Apostol együttes Bácsbokodon – 2014.



TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATAINK

Településünknek három élő testvérkapcsolata van: a németországi Walzbachtallal, a szerbiai Nemesmiliticcsel
és a romániai Gyimesfelsőlokkal.A következőkben röviden bemutatjuk Önöknek, hogy ezek a kapcsolataink
miképp változtak ebben a ciklusban.
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Ebben az önkormányzati ciklusban is minden év októberében megrendeztük az Idősek Napját. A mindennapok
rohanásában, a határidők szorításában sajnos részünkre nem adatik meg annyi idő egy-egy jó ízű beszélgetésre,
mint amennyit szeretnénk.
De fontos, hogy legalább ezen az egy napon ne foglalkozzunk mással, hogy félretegyünk minden munkát, gondot,
problémát és átadjuk magunkat az idősek tiszteletének és megbecsülésének.
Bízunk abban, hogy ez a szép szokás sokáig fennmarad Bácsbokodon.

Német testvértelepülésünkkel a kapcsolatot közel a nulláról kellett újraépíteni, mivel a
két önkormányzat között 2010-re szinte teljesen megszakadt az együttműködés.
Szerencsére az iskolák szintjén tovább élt az összefogás, így a gyermekek ebből
semmit sem éreztek.

Az elmúlt négy évben két alkalommal voltunk kint Walzbachtalban, Karl-Heinz
Burgey polgármester úr meghívására.
Természetesen a meghívást viszonoztuk, így 2013-ban vendégül láthattuk a kinti
delegációt Bácsbokodon.

, megtalálva azokat a közös pontokat, amelyek
mentén ez leginkább érvényesíthető.

A választásokat követően azonnal elkezdtük építeni a
kapcsolatot, és napjainkra elmondható, hogy azt sikerült teljesen új alapokra
helyeznünk.

Napjainkra kijelenthető: mindkét fél álláspontja az, hogy az immár 20 éves
kapcsolatot tovább kell fejleszteni

Nemesmilitics polgármesterének
állampolgársági esküje Bácsbokodon

Pályázati elszámolás Bácsbokodon

Az elnyert közel 100.000 euró támogatásból mindkét településen 3
rendezvény került megszervezésre, továbbá eszközbeszerzések és
építési beruházások valósultak meg.

nemzetközi futballtorna

A projekt lezárását követően is erősödött az együttműködés.
Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein.Anemesmiliticsi
falunapokon már több alkalommal felléptek a bácsbokodi
egyesületek csoportjai.
Nemesmilitics és Bácsbokod együttműködéséhez kapcsolódik
továbbá az a , amely évről-évre
megrendezésre kerül. Bácsbokodon 2013-ban volt utoljára megtartva

a torna. A Berger
Ferenc által össze-
fogott rendezvé-
nyen részt vettek
Nemes mi l i t i c s ,
Bezdán, Érsek-
csanád és Bács-
bokod csapatai.

Walzbachtal és Bácsbokod

Idősek Napja Bácsbokodon

Nemesmilitics és Bácsbokod

A két település között az elmúlt 4 évben igen aktív volt
a kapcsolat. Ez elsősorban annak a határon átnyúló
projektnek volt köszönhető, amelyet Nemesmilitics
Helyi Közössége és Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata közösen adott be és nyert el.



EGYÉB FEJLESZTÉSEK, BESZERZÉSEK

Az önkormányzat életében számos egyéb fejlesztés és beszerzés valósult meg, amelyek kifejtése nem fért volna
az újságba. Így ezek közül válogatva még egy-két dologra kitérnénk.

Támogatásnak köszönhetően vásároltuk meg azokat az új
faipari gépeket, amelyekből egy

A gépek: gyalugép,
asztali marógép, hosszlyukfúró, asztali körfűrészgép,
szalagfűrész és elszívó gép.
Önkormányzatunknak a beruházáshoz nem kellett forrást
biztosítania, az Mivel
eddig valamennyi faipari munkát vagy külsős cég
igénybevételével, vagy nagyrészt Aladics Sándor kollégánk
otthoni műhelyében oldottunk meg, így nagy hasznát fogjuk
venni a jövőben a saját műhelynek.

komplett asztalos műhely
kialakításának első ütemét zártuk le.

100 %-os támogatásból valósult meg.

A két tó közötti gát felújításáról pusztán a cél érdekében létrejött együttműködés
miatt is érdemes lenne szót ejteni.
Előzményként leírható, hogy a két tó közötti gáton található földes út a zsilip nem
megfelelő működése miatt életveszélyessé vált, és emiatt lezárásra került. Ekkor
kezdődtek meg a tárgyalások a horgászegyesület, a helyi mezőgazdasági
vállalkozók és őstermelők, valamint önkormányzatunk között.
A felújításhoz mintegy 35 helyi mezőgazdasági vállalkozó, őstermelő járult
hozzá. Rajtuk kívül a munkák finanszírozását a Bácsbokodi Aranykalász Mg.
Szövetkezet, a Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület és az önkormányzat
biztosította. A munkálatok lezáródtak, így a gáton található földes út remél-
hetőleg hosszú ideig biztosítani tudja a szabad átjárást a tó két oldalán található
földek között.
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Erdélyi testvértelepülésünkkel sajnos nem sikerült fejlesztenünk a kapcsolatunkat. Ugyan a ciklus elején őket is levélben
kerestük meg, amelyben megírtuk, hogy az új testület már az alakuló ülésén kiemelt célként fogalmazta meg a testvér-
településeinkkel történő kapcsolatfelvételt. Reményünket fejeztük ki, hogy a Gyimesfelsőlokkal kialakult baráti
kapcsolatunkat– a közösen meghatározott lépések mentén- a jövőben is folytatni tudjuk, s mindét település lakóinak
lehetőséget tudunk biztosítani egymás megismerésére.
Így a ciklus végére kimondható, hogy nem így lett.Amegkereséseinkre egyáltalán nem vagy csak késve válaszoltak, így nem
akartunk a kellemetlenségig rámenősek lenni.
Akövetkező önkormányzati ciklus feladata lesz, hogy ebben az ügyben lépést tegyen.

Elkészült a temető parkolójának rekon-
strukciója.
Korábban nagy problémát okozott, hogy
esőzések során a temetőből kifolyó
csapadékvíz a parkolóban gyűlt össze,
akadályozva ezzel a rendeltetésszerű
használatot. Ennek megakadályozását
tűzte ki célul az önkormányzat.
Helyenként 40-50 cm-rel megemelésre
került a parkoló szintje, az esővíz pedig
egy oldalárokba került kivezetésre.
Az alaphoz a lakosoktól érkezett beton-
és törmelék felajánlás, amelyet az önkor-
mányzat nevében ezúton is köszönünk.

Gyimesfelsőlok és Bácsbokod

A temetői parkoló felújítása Asztalosműhelyt hoztunk létre

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2012. év elején a
helyi ingatlantulajdonosok között.
A programmal célunk volt a környezettudatos gondolkodásmód terjesztése, környezetünk
megóvása a megfelelő hulladékhasznosítás révén.
Akomposzt előkészítéséhez egy közepes teljesítményű benzinmotoros aprítógépet vásároltunk.
Az érdeklődők előadás keretében ismerkedhettek meg a komposztáláshoz szükséges elméleti és gya-
korlati technikákkal.

félezer komposztáló keretet osztottunk szét
Komposztáló ládák 500 ingatlannak

Megújult a két tó közötti gát



A hivatali udvar rendbetétele ki-
emelt célja volt az önkormányzat-
nak, hiszen ha a saját munkahelyünk
nincs rendben, akkor miképp várhat-
juk el mástól, hogy rendezett
környezetet alakítson ki maga körül.
Az udvarban parkosítás és fásítás
történt, garázsok épültek, a közle-
kedési terület szilárd alapot és
zúzottkő borítást kapott.
A gép- és eszközparkunkat folya-
matosan bővítettük: fűnyírókat,
fűkaszákat, magasnyomású mosót
és számtalan egyéb gépet szereztünk be. Mivel a korábbi markoló
használhatatlan állapotba került, ezért egy O&K típusú gumikerekes
kotrót vásároltunk.

Hivatali udvar, gépbeszerzés

Sajnos ma Magyarországon és Bács-
bokodon is sok a szegény ember.Ami fela-
datunk az, hogy anyagi lehetőségeinkhez
és erőnkhöz mérten segítsük a rászoruló-
kat, segítsük a hátrányos helyzetű
családokat.
Önkormányzatunk az elmúlt négy évben
igyekezett kihasználni minden olyan
lehetőséget, amellyel segíteni tudta az
érintetteket.
Ezek közül néhányat kiemelve:

Minden évben élelmiszercsoma-
go kat (cukor, liszt, tészta,
konzerv, tej, keksz) osztottunk
szét.
Étkezési burgonyát juttattunk a
rászoruló lakosoknak.
Karácsonykor elsősorban a
rászoruló gyermekes családokhoz
vittünk ajándékokat.
Télen tűzifát biztosítottunk a leg-
szegényebb rétegnek.

·

·

·

·
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁSOK, TÁMOGATÁSOK

PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK

Sok fontos feladatunk volt ebben a ciklusban, de talán az egyik legfontosabbnak bizonyult az, hogy
kihasználjuk a pályázati lehetőségeket és egyéb támogatásokat. Mivel az önkormányzatok Magyarországon
igen alulfinanszírozottak, így .
Szerencsére ezen a téren nincs miért szégyenkeznünk, amit lehetett, azt kihasználtuk.
Akövetkezőkben megpróbáljuk táblázatba foglalni Önöknek az önkormányzat által, illetőleg az önkormányzat
közreműködésével elnyert pályázatokat és egyéb támogatásokat.

fejleszteni pályázati pénzek nélkül manapság lehetetlen
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Tisztelt Bácsbokodi Lakosok!

Az önkormányzat képviselő-testülete és valamennyi dolgozója nevében megköszönöm Önöknek, hogy
támogatták munkánkat és azt, hogy sok esetben türelmükről biztosítottak bennünket. A ránk bízott
munkát igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint, Önökért és a településünk fejlődéséért végezni.

Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy a képviselőtestület, a magam – és talán nem veszi sértésnek
senki, ha azt írom, hogy a teljes lakosság nevében köszönetemet fejezem ki a közszolgálatban dolgozók
és valamennyi segítőnk részére.
Az elmúlt 4 évben emberfeletti munkát vittetek véghez!
Köszönjük szépen!

–

Önkormányzatunk által, illetőleg az önkormányzatunk közreműködésével elnyert pályázatok és egyéb
támogatások összege meghaladta az elmúlt négy évben a 2 milliárd forintot.

Kovács László
polgármester


