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Felhívás 
 

Felhívjuk Kalaznó közigazgatási területéhez tartozó eb tartók figyelmét, 
hogy az Önkormányzat elıtt kerül megtartásra, az  

EBEK KÖTELEZ İ VESZETTSÉG ELLENI VÉD İOLTÁSA.  
 

Idıpontja: 2012. május 11-én ( pénteken ) du. 14.00- 15.00 óra között 
 

Az ebek tavaly évben kiadott sorszámozott, 
KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVÉT, ( melyben az eb oltását 

igazoljuk ), feltétlenül HOZZÁK MAGUKKAL! 
 

Az eboltás díja, tavalyi árral megegyezı: 
Helyszínen: 3.500 Ft/eb+ féreghajtó díj ( 100 Ft/db )+ új oltási könyv: 

200 Ft 
Állatorvosi rendelıben: 4.000 Ft/eb, + a féreghajtó díj ( 100 Ft/db ) + új oltási könyv: 200 Ft ( 

hétfın és szerdai napokon: 18.00-19.00 óra között 
 

Háznál: 5.000 Ft/eb,+ a féreghajtó díj ( 100 Ft/db )+ új oltási könyv: 200 Ft 
 

Figyelem! 
 

Tájékoztatjuk a 2012. évben a szociális földprogramban résztvevı 20 érintett családot, hogy a 
káposzta valamint a paradicsompalántát pénteken 8-órától vehetik át a hivatal udvarán. 

A paprika  palántát késıbb vehetik át, arról külön értesítést küldünk. 
 

 
 

Káposzta palánta és paradicsompalánta , valamint fejes saláta vásárolható péntektıl minden  
hétköznap 8-9 óra között a hivatal fóliasátránál. 

 
 
 

Május 12-én szombaton 8-10 óra között a kultúrházban az MVH a Katolikus Caritas és 
Kalaznó Önkormányzatának összefogásával lehetıség lesz újabb tartós élelmiszer osztásra az 
arra rászorulók részére.  
A csomagokba  keksz, dobozos kakaóital, tejpor, vitamin tabletta kerülhetett az adományozók 
jóvoltából. 
 



Közmunka program 
 
Több sikeres pályázat beadásának eredményeként a 2011-es év végén, és 2012-ben egész 
évben tud munkát biztosítani az önkormányzat a bérpótló juttatásban részesülıknek. 
 
Eddig 18 727 833Ft támogatást nyertünk el melybıl a munkabérek 14 135 201Ft-ot 
tesznek ki. 
 
 Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatunk szinten mindenkit aki munkanélküli. 
 
- Február 1-tıl március 31-ig 6fı 
beton térköveket gyártott a kultúrházban illetve a Kossuth utcai házban. 
 
- Február 1-tıl június 30-ig 5 fıt foglalkoztatunk, akik mezıgazdasági munkát végezhetnek. 
 
- Március 1-tıl szeptember 30-ig 4 fıt a vízelvezetı árkok karbantartására, 2 fıt egyéb 
közmunkára tudtunk alkalmazni. 
 
- Március 1-tıl  november 30-ig 6 fıt ugyancsak mezıgazdasági munkavégzésre tudtunk 
felvenni, foglalkoztatásukhoz képzés is kapcsolódik, mely hamarosan megkezdıdik. 
 
- Április 20-tól  november 30-ig 1fı 6 órában dolgozik, a közmunkásokkal kapcsolatos 
adminisztratív tevékenységet, valamint a könyvtár vezetését végzi. 
 
- Augusztus 1-tıl október 31-ig 3fıt napi 6 órában, 
szeptember 1-tıl november 30-ig 2 fıt szintén napi 6 órában tudunk majd foglalkoztatni. 
 
- Október 1-tıl december 31-ig 6 fıt fogunk felvenni, az ı munkájuk a tavasszal megkezdett 
térkı gyártást fojtatása lesz. 
 
A vízüggyel történı együttmőködés keretében 11 fı részére tudtunk volna munkát biztosítani, 
de eddig csak 6 fı dolgozik, reményeink szerint hamarosan újabb 3 fı kezdhet el dolgozni. 
 
A polgármester által összeállított és megírt sikeres közmunka pályázatok eredményeként  
46 fı részére összesen 261 hónapnyi munkalehetıséget kaptunk. 
 
 A támogatás egy részébıl az alább felsorolt eszközöket, anyagokat vásároltuk: 
1db stihl főkasza.1db stihl láncfőrész 
1db talajmaró a traktorra, 1db dobos főkasza a traktorra 
100db járdalap sablon 40x40cm, 100db térkı sablon 10x20cm , 1db használt betonkeverı. 
Továbbá: 50m3 sóder, cement, 1000m tetıléc, különbözı faanyagok,  kımőves eszközök, 
beton vízátereszek, 
vetımagok, dughagyma, árpa, kukorica vetımag, mőtrágya. 
Ugyancsak az elnyert összegbıl került megvásárlásra több garnitúra munkaruha, bakancsok, 
pólók, sapkák, gumicsizmák, esıköpenyek. 
 
Az elnyert összegeket kizárólag a meghatározott programokra lehet felhasználni. 
 
Mindezek ellenére nagy probléma, hogy az eszközök mőködtetésére javítására nem biztosít a 
program pénzt, így elıfordulhat az, hogy lesz ugyan főkasza és kistraktor, de nem lesz benzin, 
gázolaj. 
 
 



Tájékoztatás az önkormányzati földekkel kapcsolatos bírósági per állásáról. 
 
Mint ismeretes, a képviselı testület bírósághoz fordult azért, mert méltánytalannak tartja, 
hogy a mintegy 15Ha földterületet 3 fı bérelje az elvárható 800-900 ezer forintos bérleti díj 
fizetés helyett kb. 60 ezer forintért, ráadásul több olyan szerzıdéssel, mely szerint 2018, 
2020-ig használhatják azt. 
Ezzel jelentıs bevételtıl esik el a falu.                   
 
Az utolsó tárgyalási napon a bíróság azt kérte, próbáljon megegyezni László János és az 
önkormányzat, hogy a további felesleges pereskedést elkerüljük. Sajnos ez idáig egyezségre 
nem jutottunk, ezért a per tovább folytatódik. 
A másik ügyben szakértı véleményezésére várunk melyben azt szeretnénk megtudni, hogy 
reális-e a 2300 Ft bérleti díj a régi focipálya 1 Ha gyepterületért. 
Reményeink szerint 2013-ra rendezıdnek a földek ügyei. 
 
 
Építıanyagot kaptunk 
 
Kárpát Mária közremőködésével Bernard Schilling Úr jóvoltából egy kamionnyi Baumit 
építıanyagot kaptunk áprilisban Németországból. 
Az építıanyagot a kultúrház, a ravatalozó, és a Kossuth utcai önkormányzati háznál tervezzük 
felhasználni. 
Mivel a fuvarozás és rakodás 100 ezer Ft volt, a költségek fedezésének erejéig az 
adományozóval egyetértésben az építıanyagból értékesítenünk lehet. 
Így a kalaznói lakosok a bolti ár feléért, harmadáért vásárolhatnak ezekbıl a minıségi 
építıanyagokból, festékekbıl.         Érdeklıdni a hivatalban  lehet. 
 
 
Kerékpár adomány 
 
Kárpát Mária és Péter Khabner  Németországból származó kerékpárokat vásároltak melyeket 
felújítottak és több családnak adományozták. 
1 db-ot az önkormányzatnak is adtak melyet díjmentesen kölcsönözni lehet. 
A Fejlıdı Kalaznóért Egyesülettıl  láthatósági mellényt kaptuk a kerékpárhoz. 
A kerékpárokat Apáti Imre szállította Kalaznóra.  
 
Térfigyelı kamera 
 
A Belügyminisztérium pályázatot írt ki térfigyelı kamerák beszerzésére a bőnügyileg 
fertızött területekre. Ugyan az elmúlt idıszakban több bőncselekmény történt a faluban, 
ennek ellenére Kalaznó nem számít ilyen szempontból kockázatos helyiségnek. 
A képviselı testület legutóbbi ülésén a pályázat beadásáról döntött. 
A polgármester az erre vonatkozó pályázatot megírta, az beadásra került. Várjuk a döntést, 
mert kizárólag önerıbıl nincs esély a több mint 1 millió Ft-ba kerülı beruházást 
megvalósítani. 
 
Riasztó rendszer 
 
A képviselı testület döntött arról is hogy riasztórendszerrel kell felszerelni a polgármesteri 
hivatalt, a könyvtárat, a szerszám és eszközraktárakat a nagy értékő eszközök védelme 
érdekében, valamint rejtett kamerák is kerülnek felszerelésre mert több esetben  tőntek el 
szerszámok eszközök.  
 



Eszközbeszerzés 2005 
 
2005 ben az akkori faluvezetés egy pályázaton bútor és eszköz beszerzésre kapott lehetıséget. 
2011-ben a Magyar Államkincstár ellenırzést tartott és számba vette a pályázati pénzbıl 
beszerzett bútorokat, számítógépeket. 
Kiderült, 2db számítógép, 2db monitor, 1 db nyomtató hiányzik, nincs a hivatalban. 
Az eltőnt eszközök ügyében  rendırségi feljelentést tett a polgármester. 
 Az eljárás jelenleg is tart. 
Mindeközben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelezte, mivel az eszközöket 10 évig kellett 
volna megtartani, és ez nem teljesült, hamarosan mintegy 3 500 000Ft és kamatai  
visszafizetésére kötelezik az önkormányzatot.  
Amennyiben ezt az összeget valóban elvonják a településtıl onnantól kezdve nem lesz 
mibıl segélyt és számlákat fizetni. 
 
 
Pénzügyek 
 
A 2012-es évben még kevesebb állami normatívát kap a település, ezért még nehezebben 
lehet a települési kötelezı feladatokat ellátni. 
Míg 2010-ben majdnem 16millió Ft volt a támogatás, 2011-ben 14 millió,    
2012-ben már csak 12 millió Ft. 
 
A tavalyi évtıl kezdve jelentıs összeggel kell hozzájárulni az iskola költségvetéséhez. 2011-
ben 1 800 000Ft, 2012-ben 1 900 000Ft az az összeg mely a Kalaznói iskolások után 
fizetendı Hıgyésznek. 
A fenti összegek kifizetésére esély sincs, azt nem tudjuk honnan elıteremteni. 
     
Minden pénzügyi nehézség ellenére a 2010-ben felhalmozott tartozások kiegyenlítésre 
kerültek. Már 2011-ben sem volt számla tartozásunk. 
 
Csak addig nyújtózkodunk ameddig a takaró ér. 
 
Való világ 
 
A Minden gyermek lakjon jól alapítvány az idén is osztott vetımagot és állatot,az országban 
több helyen. 2012 az volt a feltétel hogy minden gyermekvédelmi támogatásban részesülı 
családnak részt kell venni benne és kertet kell mővelnie. Sajnos néhány szülı ezt nem vállalta 
Kalaznón, ezért a többiek sem részesülhetnek támogatásban. 
 
 
Játszóház 
 
Az érdeklıdı gyermekeket többször hívtuk a kultúrházba különbözı programokra, ami a 
Közösséget a jövıért pályázat részeként valósult meg. 
Akik eljöttek mindig jól érezték magukat, és soha nem tértek haza üres kézzel. A résztvevı 
gyerekek hol apróbb ajándékkal, vagy az álltaluk készített rajzokkal örvendeztethették meg 
szüleiket. 
 A programokat Wolf Petra szervezte. 
 



 
Fő kaszálás közterületen 
 
A település nehéz anyagi helyzete miatt kérjük, szíveskedjenek házuk elıtt a füvet levágni.  
 
Egyben megköszönöm mindazoknak, akik házuk, telkük elıtt az utcán is lenyírják, kaszálják 
a füvet. Szükség van arra, hogy mindenki felismerje, ez is az összefogás egyik formája, 
külön- külön, de mégiscsak  együtt, egy cél érdekében. Tesszük ezt azért, hogy a település a 
lehetıség szerint továbbra is rendezett legyen. 
Azoknál az idıs-, rászorult-,  beteg lakosoknál akik fizikai munkát már nem tudnak végezni, 
családtagjaikkal nem tudják elvégeztetni a főnyírást a közmunkások elvégzik. 
 
Igényüket minden esetben kérjük jelezzék a Polgármesteri Hivatalban. 
 
 
Szolgáltatások díjai: 
 
Főkaszálás motoros főkaszával 1400Ft/tank 
 
Fuvarozás kistraktorral: 1600Ft/ üzemóra,   rakodás külön fizetendı 400Ft/ óra 
Legkiesebb fuvardíj: 1000Ft/ forduló 
 
Áru és személyszállítás kisbusszal: megegyezés szerint távolság és idı alapján, de 
minimum 80Ft/km 
 
 
Víz-ügy 
 
Az önkormányzat május 2-án újra bevizsgáltatta a Becker-forrás vizét. 
 
A víz vizsgálati jegyzıkönyv szerint a vizsgált paraméterek mindegyikében megfelelt 
a követelményeknek.  
 
A vizsgált vízminta „nem esik kifogás alá” sem bakteriológiai, sem kémiai 
szempontból.  Több paraméter szerint jobb mint a csapvíz. 
 
Ennek ellenére mindenki csak saját felelısségre fogyassza! 
  
 
 
 
 



A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület hírei 
 
Közösségi gyümölcsös 
Az egyesület költségén októberben Önkormányzati segítséggel közösségi gyümölcsöst telepítettünk a 
temetıdomb alatt. A szakmai tanácsadást, és a szükséges költségeket továbbra is vállaljuk. Így célunk, 
a kalaznói lakosság gyümölcs fogyasztásának hosszú távú elısegítése, reméljük sikerülni fog. 
Ingyenes számítógépes tanfolyam fiatal felnıtteknek.  
A tanfolyamra jelentkezett nyolc fıbıl novemberben öten végezték el a 18 órás számítógépes képzést. 
A sikeres végzésrıl İk öten Tanusítványt kaptak.  
A Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás 
A közadakozásból, társadalmi munkával 2005-ben megnyitott kalaznói Helytörténeti Győjtemény és 
Kiállítás jogállása létrejötte óta nem volt tisztázott. Az Önkormányzattal kötött Együttmőködési 
megállapodásunk alapján 2012. március 16-a óta az Egyesület a Győjtemény tulajdonosa. A 
Győjtemény a Fı utca 179. sz. Önkormányzati tulajdonú épületben van. Az épület használatáért az 
Egyesület a közüzemi számlák kifizetését vállalta. Az Egyesület Alapszabályában kiegészítette céljait 
a „Győjtemény tulajdonoskénti kezelésével”, valamint azzal a kikötéssel, hogy az Egyesület 
megszőnése esetén a Győjteményt a falunak adományozza.  
A Győjtemény épületének felújítása (Fı utca 179. sz.)   
A Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás egy olyan, nagy munkával létrehozott maradandó értéke a 
falunak, mely kiadványokban való megjelenésével, látogatottságával azóta is kamatozik Kalaznó 
javára. A Győjtemény elhelyezésére szolgáló önkormányzati épületben a korábbi, akkor ideiglenesnek 
szánt megoldások már nem biztosítják a győjtemény megóvását, így idıszerő az épület megjelenését 
és mőszaki állapotát javító értéknövelı felújítás. Az Egyesület az Önkormányzattal kötött 
Együttmőködési megállapodás keretében vállalta a felújítás (fıleg homlokzati nyílászárók cseréje, 
javítása) költségeit a kalaznói hétvégi házasok adományaiból. A munkákat nyáron fogjuk elvégezni. 
Élı falu – ıshonos baromfi program 
Az egyesület anyagilag támogatja Kalaznó Önkormányzatát abban, hogy részt vegyen az E-misszió 
Egyesület Élı falu – ıshonos baromfi programjában. Ennek keretében 150 naposcsibét vásárolhatnak 
a gödöllıi KÁTKI szaporításából. A felnevelt törzsállományból a következı évben kapnak a falu lakói 
tenyészállatokat.  
Kalaznói gyerekek ingyenes kirándulása 
Az elmúlt évi sikeres kirándulás után idén nyáron is a falubusszal az Egyesület költségén egynapos 
kirándulásra visszük Bonyhád környékére a kalaznói felsıtagozatos gyerekeket. Jelentkezni 
Hermanné Nalesnyik Marikánál lehet.  
A temetı kerítése.  
Az Egyesület megvásárolta a temetı körbekerítéséhez még szükséges drótot. Az Önkormányzat 
segítségével a temetı bekerítése így befejezhetı lesz.  
Természeti környezet megóvása 
A tavaly felújított Becker forrás megsérült fedılapját tavasszal rendbe hozzuk. 
A Kalaznó természeti és építészeti környezetét bemutató információs táblákat rövidesen kihelyezzük a 
Parkban.  
Hulladékkezelés 
A célszerő hulladékkezelésrıl ismeretterjesztı elıadás és gyerekprogram lesz a nyár folyamán.  
Aki jön, aki nem, lesz: 
A tavaly elindított programsorozatot ebben az évben is folytatjuk, kirándulásokat, 
múzeumlátogatásokat szervezünk, havonta egy alkalommal. Az idıpontokról a 
www.kalaznoert.egalnet.hu oldalon tájékozódhatnak. 
 
Kérjük, hogy figyeljék programjainkat, továbbra is támogassák munkánkat, és látogassák a 
www.kalaznoert.egalnet.hu oldalunkat!  
 
Bodor Katalin 
elnök  


