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BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 
 

 

Kéri János: Nőnapi köszöntő 

 

Tavasz hajnalán 

Róluk emlékezünk, 

A nőkről, kiknek 

Életünk köszönhetjük. 

 

Ki mindent 

Megtesz értünk, a nő, 

Dajkál, ápol, 

És felnevel ő. 

 

Hálánk szálljon 

Lányra, anyára, 

Ki a családot 

Összetartja. 

 

Szépséges nők, 

Jó asszonyok, 

Kívánunk boldog, 

Víg nőnapot. 
 

 

 

Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket  

a 2019. március 15-én /pénteken/  

10:00 órakor a bodai templomban  

tartandó szentmisére és az azt 

követő, a  templomkertben  

az 1948/1949-es szabadságharc 

171. évfordulójának tiszteletére 

rendezett iskolások ünnepi 

műsorára. 

Ünnepi beszédet mond:  

Kovács Győző polgármester 

 

BODAI HÍRMONDÓ 
 

  

 Tartalom 

- Főoldal 

- NyMTIT Gyorsinfó 

- Önkormányzati hírek 

- Sport  
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NyMTIT Gyorsinfó 

NYMTIT: 

Az NYMTIT leadta igényét a 2019. évi 

kommunikációs szerződéshez. A szerződés 

elkészítés alatt áll, jóváhagyás után kerülhet 

sor az aláírására. 
Bakonya: 

Február 23-án farsangi mulatság volt a 

Kultúrházban. Március 8-án Nőnap alkalmá-

ból bál lesz a Kultúrházban. A település csat-

lakozott a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért akcióhoz, így március 23-án 

tavaszi nagytakarítás lesz a faluban. Március 

1-től ismét elindul a közmunka program a 

faluban. 

Boda:  

Boda község képviselő-testülete március 1-én 

tartotta ülését, melyen a költségvetés elfoga-

dása illetve a Modern települések program 

pályázatai kerültek többek között megtár-

gyalásra. A település pályázatot nyújtott be  a 

2019. évi közmunkaprogramra, a programban 

10 fő foglalkoztatása szerepel. 

Bükkösd 

Idén folytatódnak a bükkösdi Kultúrház fel-

újítási munkálatai. Az egykori Ifjúsági Klub 

helyisége kerül átalakításra. Falkibontás, 

nyílászáró beépítése, világításkorszerűsítés, 

festés, mázolás szerepel a munkálatok között. 

Az felújított helyiség természetes fényhez jut 

az új ablak révén. Emellett elszeparálódik a 

Teleháztól, mivel külön bejárata lesz az udvar 

felől. A felújított térben kap helyet az úgyne-

vezett közösségi információs pont (InfoPont), 

amely a TOP-5.3.1-16 jelzetű, „A helyi 

identitás és kohézió erősítése” című pályázat 

keretében a közösségfejlesztési folyamatokról 

ad rendszeres tájékoztatást. Az InfoPont 

létrejöttével fejeződik be a bükkösdi Kultúr-

ház felújításának többéves folyamata. 

Cserdi: 

Elkészültek a hűtőház kiviteli tervei, amit 

elfogadott a testület, hamarosan elkezdődnek 

a kivitelezési munkálatok. Márciustól indít-

juk hosszú távú közmunka programunkat. 

Nőnapi est lesz március 10-én.  

 

 

Cserkút: 

Február 4-től elindult Cserkút közigazgatási terü-

letén a tanyagondnoki szolgálat, melyet Demeter 

Ferenc lát el. A gasztronómiai élménytér építke-

zés ütemezés szerint remekül halad, már a tető is 

rákerült az épületre. Február 5-én tartott testületi 

ülésen a képviselő-testület elfogadta a község 

2019-es költségvetését. Megkezdődött a Batvölgyi 

út padkáinak javítása. 
Dinnyeberki: 

Márciustól 6 fővel indítjuk hosszú távú progra-

munkat. Ruhaosztásunk volt február 18-án a 

Moha Alapítvány jóvoltából ismételten. Gomba-

pincébe betelepítettük a laskagombát.  

Március 8-án megemlékezünk Nőnap alkalmából. 

A tavaszi nagytakarítást elkezdtük az intézmény 

épületeiben, valamint a terület szépítését. 

Folyamatban lévő beruházásainknak elkezdtük a 

tervezését, előkészítését. 

Helesfa: 

Február 9-én farsangi mulatságra hívtuk a 

gyerekeket a kultúrházba, este pedig farsangi bál 

volt, a felnőtteknek. Február 15-én a képviselő-

testület elfogadta a 2019. évi költségvetését. 

Településünkről többen részt vettek a 16-án 

Szentlőrincen rendezett Állásbörzén. 

Hetvehely: 

A Humán Reaktor pályázat keretében megterve-

zésre és engedélyezésre  kerül a település védel-

mét szolgáló kamera rendszer. A kamerák látni 

fogják a településre érkező utakat és a település 

intézményeit, valamint a szőlőhegyre vezető 

kövezett utat is. A település képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi költség-

vetést, mely tartalmazza az intézmények működé-

sét, valamint a pályázatok önrészét.  A közfoglal-

koztatás keretében március 1-től indul 10 fővel a 

Start Munkaprogram, valamint a mezőgazdasági 

program 6 fővel. 

Ibafa: 
Befejeződött a szociális tűzifa kiosztása a telepü-

lésen, a rászoruló családok között 51 m
3
 lett 

kiosztva. Megtárgyalta a képviselő-testület a 

település 2019. évi költségvetését, a döntést 

későbbi időpontra halasztották. Zajlanak az 

önkormányzati gépek, eszközök karbantartása, 

felújítása a tavaszi mezőgazdasági munkála-

tokhoz. 
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Kővágótöttös: 

Az önkormányzat 7 főre ismét pályázott a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba, 

feladatuk főként a község karbantartása lesz. 

Február 16-án a képviselő-testület részt vett 

Kővágószőlősön a Zsongorkő Baráti Kör 

által szervezett II. kolbásztöltő versenyen, 

ahol 15 nevező közül az előkelő III. helyet 

érte el a csapat, a fogó pálinka verseny ered-

ményeként a 2017. évi kajszi pálinkánk 

Arany minősítéssel büszkélkedhet. Színvo-

nalas, nagyon jó hangulatú rendezvényen 

vehettünk részt, melyet itt is szeretnénk 

megköszönni a rendezőknek. A Roma Nem-

zeti Önkormányzat február 2-án jelmezes 

farsangot tartott a község gyermekeinek, 

majd este "Retro" farsangi discon szórakoz-

hattak az érdeklődők. A Falufejlesztő és 

Környezetvédő Egyesület 23-án batyus 

farsangi mulatságot rendezett a kultúrházban 

az egyesület tagjainak. 

Kővágószőlős: 

Kővágószőlős község képviselő-testülete 

február 11.-i ülésén elfogadta az idei költség-

vetést. Kővágószőlős Község Önkormányzata 

a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgál-

tatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

és Családi Bölcsőde Hálózat jelenleg 12 

Családi Bölcsődét működtető hálózatához 

csatlakozik 2019. március 1.-től. A Fürtöcske 

Családi Bölcsőde az óvodában kap 

ideiglenesen helyet az egyik csoportszobá-

ban. Részt vettünk a Zsongorkő Baráti Kör 

által szervezett II. Kolbásztöltő versenyen 

február 16-án. A képviselő-testületünk, a 

civil szervezeteink és a szomszéd települések 

csapatai jó hangulatban eltöltött színvonalas 

rendezvényen vetélkedhettek egymással, 

őrizhették a falusi, népi hagyományt. A 

2019.03.01-2020.02.29. között a hosszú távú 

közmunkaprogram keretében 5 fő közfoglal-

koztatottnak tud az önkormányzat munkát 

biztosítani. Az önkormányzatunknak a prog-

ram keretében foglalkoztatottak munkabérét a 

Munkaügyi Központ 70%-ban támogatja az 

eddigi 100% helyett. 

 

 

 

Önkormányzati hírek 

Testületi ülés 

Boda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 

2019. március 1.-i ülésén elfogadta a település 

2019.-ik évi költségvetését! A költségvetés 

főösszege 97 millió forint a nyert pályázati össze-

gek nélkül. Ha  a pályázati szerződés megköttetik, 

akkor költségvetés módosítására kerül sor, mely-

ben szerepeltetni kell a plusz bruttó 69 millió 

forintot is. Ide tartozik még a TOP 5.3.1 pályázat 

megnyert összege, 2,3 millió forint. A költség-

vetés 15 millió forint beruházással számol ez 

évben (útfelújítások) és 1 millió forint tartalék 

kerettel. A költségvetés megalkotásánál első 

szempont volt az intézmények biztonságos műkö-

dési feltételeinek biztosítása. A teljes költségvetés 

a Boda község honlapján megtalálható március 

18.-ától! Az ülésen többek között beszámoló 

történt a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-

sáról, a 2017-18-ban benyújtott mintegy 19 

pályázatok állásáról, a Magyar Falvak program 

lehetséges pályázatairól, az energetikai korszerű-

sítési beruházásról. Mindezek után a település 

közterület rendeletének módosítására illetve a 

TAK rendelet megalkotására került sor! A 

rendeletek megtalálhatóak lesznek március 18-tól 

Boda község honlapján! Kovács Győző polgár-

mester ismertette a testülettel a kutak enge-

délyeztetésére vonatkozó (már a Boda újságjába 

olvasható volt) ajánlatot, a Szociális Szolgáltató 

Központ beszámolóit, a Tettye Forrásház megke-

resését. A településen történt hulladék elszórást, 

bizonyos ingatlanok belső gondozatlanságát 

tárgyalta a testület. Kovács Győző polgármester 

kiemelte a bodai eladásra kínált ingatlanokból 

nagyon sok elkelt, hamarosan az új tulajdonosok 

megkezdik ezek felújítását. Az NYMTIT 2018-19 

évi munkálatairól is tájékoztatót kaptak a 

megjelentek, kiemelve az áprilisban Bodán 

tartandó közmeghallgatást, melyet az OAH rendez 

meg! erről külön meghívó kerül kiküldésre a 

lakosság részére. 

  
Jótékonysági bál 

Jótékonysági bál megrendezésére került sor a 

faluházban civil és önkormányzati összefogással. 

Tánc, beszélgetés, jó hangulat jellemezte az estet.  
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A bevételt a játszótér felújítására ajánlották föl 

a részt vevők. Fotóink a rendezvényen készül-

tek. 

 
 

 

 

 
 

 

Kapcsolatépítés 

Boda község képviseltette magát két településen 

is, melyeken részt vettek a kolbásztöltő versenye-

ken. A jól sikerült versenyek mellett újabb 

kapcsolatépítési lehetőségek is nyíltak. Pl: 

(Jászladányi-Bodai Nyugdíjas Klub). 
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Konferencia részvétel 

A Belügyminisztérium által rendezett 

KÖFOP-VEKOP program keretein belül 

Budapesten került megrendezésre a záró kon-

ferencia. Kovács Győző polgármester, mint a 

program egyik felkért szakértője részt vett a 

záróprogramon, ezáltal lehetővé téve a helyi 

Szociális Szövetkezet bemutatkozását is. A 

nagy ívű program keretein belül lehetőség 

nyílt a szövetkezet által készített termékek 

bemutatására, kóstoltatására, kapcsolatok 

építésére is. A szövetkezetet Lajtman József 

alpolgármester-projekt menedzser illetve ifj. 

Győrfi Gergelyné képviselte. Fotóink a 

rendezvényen készültek.              Szerkesztőség 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Újraélesztő készülék 

Boda községben kettő darab újraélesztő készülék 

található! Egy a polgármesteri hivatalban, egy 

pedig a sportpályánál. Szükség esetén a hivatalban 

keresni lehet: Nagyné Gergulás Anitát illetve a 

sportöltözőnél Tóth Erikát.               Szerkesztőség 

 

 

Adófizetési határidő: 2019.03.18. 

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, 

hogy a 2019. I. félévi helyi iparűzési adó, magán-

személyek kommunális adója és gépjárműadó 

befizetésének határideje:  2019. március 18. 

Határidőben történt befizetéseiket köszönjük, 

mellyel hozzájárultak községünk működési és 

fejlesztési kiadásainak finanszírozásához. 

 

                                             Papp Gizella 

                                         jogi osztályvezető 
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A héten megkezdődik a tavaszi menetelés 

labdarúgó csapataink számára. Március 9-én 

az U.16-19 Szigetvárral játszik, a felnőttek 

13-án Szentlőrincen kezdik meg a menetelést. 

A Bozsik program március 24-én indul a 

szentlőrinci műfüves pályán. 

A felnőttek heti 3 edzéssel, a Bozsikosok heti 

2 edzéssel, az U-16-19 pedig heti 2 edzéssel 

készültek a rajtra. Reméljük, a munka 

meghozza gyümölcsét és eredményes 

szereplés lesz tavasszal. Fotóink az 

edzéseken készültek. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bodai Hírmondó 
Készült 200 példányban. 

Kiadó: Boda Község Önkormányzata 

Szerkesztők: Varga Mária és Kovács Attila 

Szerkesztőség: 7672 Boda, Petőfi S. u. 28. 

Tel./Fax: 73/472-079 


