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Tisztújítás

Egyhangúlag támogatta a tagság Bognár Lajost, a község Polgárőr Egyesületének régi-új elnökét a szervezet pénteki tisztújító
közgyűlésén, ahol alelnöknek ismét Marencsák Lászlót választották meg, míg a gazdasági ügyeket továbbra is Lengyel József
viszi. Az ülésen került elfogadásra az új alapszabály, valamint
több, a törvényi változások által igényelt változtatás is.
A huszonegy évvel ezelőtt alakult egyesületben voltak már 9-en
és 24-en is, de önként vállalt munkájukat mindig teljesítették.
Összesen 63 fő fordult meg a csapatban. Létszámuk a 2010-es
évhez viszonyítva tavaly három fővel nőtt 17-re, így a hivatásos
körzeti megbízottal stabilan el tudják látni feladataikat. Szolgálati idejük is emelkedett a tavalyelőtti 1397 órához képest, 2011ben 1663 órát voltak a közterületen.

Térségi szavalóverseny
A költészet napján az oroszlányi Gárdonyi Géza Könyvtár és
a Kölcsey Művelődési Központ adott otthon a térségi diák
szavalóversenynek. Oroszlány, Dad, Kömlőd és Szákszend iskolái két-két versenyzővel neveztek be. A felső tagozatosok
között a szákszendi Szabó Réka egy dadi versenyzővel osztozott az első helyen, míg a másik szákszendi diák, Valkó Júlia
szavalatát különdíjjal jutalmazta a zsűri. Szintén különdíjjal
zárta a nemes versengést a kömlődi Szomori Adrienn és
Karner János.
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Húsz napirendet tárgyaltak
Bőven volt mit megbeszélniük a
képviselőknek a kömlődi testület
legutóbbi ülésén, hiszen mintegy
húsz témában kellett dönteniük.
A sort Madari Csaba oroszlányi
rendőrkapitány és Soha János
körzeti megbízott tájékoztatója
nyitotta a község közbiztonságáról. Mint elhangzott, április
1-től hat új rendőr érkezett az
oroszlányi kapitányságra, akik
gyakorlatukat töltik itt, tehát
rendes szolgálatot teljesítenek.
Madari Csaba elismerően szólt a
helyi polgárőr egyesület munkájáról, mellyel az új jogszabályi
feltételek előírása szerint megkötötte az együttműködési megállapodást, ami feltétele a tevékenység folytatásának. A kistérségben csak a bokodi szervezet
felel meg még ezeknek a feltételeknek – mondta a kapitány.
Kömlődön egyébként tavaly 16
bűncselekményről szerzett tudomást a rendőrség, ezek között
7 lopás volt, de előfordult sikkasztás, kifosztás és önbíráskodás is. Ezekkel a mutatókkal
Kömlőd a bűnügyileg enyhén
fertőzött területek közé sorolható. 2011-ben 18 szabálysértési
eljárás folyt helyi lakos ellen, de
ennek fele csak a közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése volt, igaz, előfordult engedély
nélküli gépjárművezetés is.
A település kulturális helyzetét
bemutató elemzés sajnálatosnak
tartja az immár szinte mindenre
kiterjedő közömbösséget. Mint
az elhangzott, kiállításokat, irodalmi esteket szerveztek, s utób-

binál volt olyan, hogy még az
egy tucatot sem érte el a nézőszám, de például a húsvéti locsolóbál azért maradt el, mert nem
volt elég érdeklődő. Mindennek
az a következménye, hogy már a
vásározók is mind kevesebben
keresik fel a falut. Míg a helypénzből származó bevétel a
múltban elérte az évi 80-90 ezer
forintot, mára ez a felére esett
vissza. A könyvtárhasználattal
is hasonló a helyzet, mindössze
73 regisztrált felhasználója van
az 1200 fős településen, pedig
több mint hat és félezer kötet
várja az olvasni vágyókat.
Az ülésen a grémium megtárgyalta és elfogadta a tavalyi zárszámadási rendeletet. A 127 millió forintos bevételi és kiadási
oldallal kalkuláló költségvetés
tartalmazott 5 millió Ft folyószámlahitelt is, de ebből a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően csak 188 ezret vett
igénybe az önkormányzat. A fejlesztések közül megemlítendő az
uniós pályázatból elkészült játszótér, valamint a Határ út, ahol
a közeljövőben készülnek el az
utómunkák, de emellett a Jókai
és Vörösmarty utca vége is elkészült. Helyi adóból közel hatmillió folyt be a közös kasszába, s
összességében 11,5 milliót költöttek beruházásra.
Az ülésen szóba került többek
között még a sportegyesület támogatása, az időskorúak helyzete, a csapadékvíz elvezető árkok állapota, s megkezdődött a
Falunap szervezése is.

Elindult a 2012-es Egységes Kérelem beadási időszaka. A
területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást,
ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. (2012. június 9-ig Ön legyen bejegyezve a Földhasználati lapon) A gazdaság minden Ön
által hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem
igényelnek rá.
Az egységes kérelem benyújtási határideje 2012. május 15.
2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció
alkalmazása mellett, azaz a késedelmi szankció május 16án 1 %, május 17-én 2 % stb.
KÖMLŐDI HÍRHOZÓ • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Kömlőd Község Önkormányzata,
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. • Felelős kiadó: Kiss Ferenc polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 370 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-641X
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Csodálatos pamoráma a Bakancsos túrán

Immár hetedik éve szervezi meg
a községben a bakancsos túrát
a Kömlődért Baráti Társaság.
Az elmúlt években felkeresték
többek között Konkoly Thege

Miklós csillagász egykori szülőházát, a zsidó, illetve a Sárközi
temetőt, a Meggyfasort, az Almást, a Libamezőt, a Grófkertet, a Levente lőteret, tavaly

Lebukás
Húsvétkor
Hiába szólította fel felelős közlekedésre a
közúti közlekedésben résztvevőket a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, sokan ültek volán mögé, vagy
szálltak kerékpárra alkohol fogyasztását
követően.
Húsvéthoz kapcsolódóan a Rendőrség az
elmúlt évek hagyományait követve fokozottan ellenőrizte a gépjárművek vezetőit

ősszel az Alsó Mihály pusztát
és a Felső Mihály pusztát, valamint a kömlődi patakokat, míg
legutóbb Kömlőd déli területeinek felderítésére indult a mintegy 30 kiránduló.
Fojtek Mihály nyugdíjas pedagógus a Kövecses hegyet, az
Oncsa házakat, a Szőlőhegyet
és a Malom utat választotta a
közel 7 km-es túra útvonalául,
miközben mesélt a térség felszínének kialakulásáról, a régvolt
nevezetes helyekről, valamint a
terület élővilágáról, különlegességeiről, majd az út végén ízletes paprikás krumpli várta a
csoport tagjait, amit Madari Ferenc és Marencsák László készített el a megfáradt bakancsosoknak.

és a kerékpárosokat. A Húsvéti családlátogatások, locsolkodások idején megszokott,
hogy lecsúszik egy-két pohár alkohol az
állampolgárok torkán, hazánkban viszont
a törvény már a minimális alkoholos befolyásoltság alatti járművezetést is szigorúan bünteti, melynek betartását a rendőrök ellenőrizték a hosszú hétvégén.
Több mint 1.200 járművezetőt állítottak
meg a rendőrök, hogy ellenőrizzék, ittasan vesznek-e részt a közúti közlekedésben. 44-en vétettek a törvény ellen, vagyis
esetükben a szonda egyértelműen kimutatta az ittasságot. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a kerékpárosok voltak a renitensebbek, közel dupla annyi kétkerekűvel

A csodálatos időben festői látvány tárult a falura a Szőlőhegyről, ezért egy meglepetést
készítettünk azoknak, akik nem
lehettek részesei a panorámának.
A www.komlod.hu>Galéria menüpont alatt kattintson a Panorámakép mappára, majd a képekre jobb egér gombbal
kattintva mentse el a pano0102-03-as fotókat egy mappába.
Ezt követően egy bármilyen
rajz, vagy fotóprogramot használva készítsen egy új alapot,
melynek mérete 1200x480 pixel
legyen. Balról jobbra haladva
helyezze egymás mellé sorrendben a képeket, s így megkapja
nagy méretben Kömlőd látképét, amit kicsiben itt is láthat.

közlekedő kapott bírságot ittas járművezetés miatt, mint autóvezető.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság rendőrei az ittas járművezetők mellett természetesen más szabálysértővel szemben is felléptek. Így például
nem hagyták csekk nélkül a gyorshajtókat, a vezetés közben telefonálókat és azokat sem, akik nem használták a passzív
biztonsági eszközöket.
Gyorshajtás miatt 83, tilosban parkolás
miatt 17 esetben szabtak ki bírságot, míg a
megállítottak közül 17-en nem használták a biztonsági övet.
KEM-RFK
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Új szabálysértési törvény
Április 15-én lépett hatályba és
számos anyagi, valamint eljárásjogi változást vezetett be az
új Szabálysértési törvény. A 15én, vagy azután elkövetett szabálysértések új büntetési nemként 6 – 180 óra időtartamú
közérdekű munkával is „díjazhatók”, a legsúlyosabb szankció
továbbra is az elzárás, de természetesen általános büntetési
nemként marad a pénzbírság is,
melynek összege 5 ezertől akár
300 ezer forintig terjedhet, bizonyos esetekben 450 ezerre is
rúghat.
Az újraszabályozás célja, hogy
gyors és eredményes fellépést
biztosítson azokkal a jogsértő
magatartásokkal
szemben,
amelyek a bűncselekményekhez
képest enyhébb fokban sértik
vagy veszélyeztetik a társadalmi normákat, az állampolgárok és a szervezetek személyét
vagy jogait, az együttélés szabályait, akadályozzák vagy zavarják a közterületek, illetve a
közlekedés rendjét. További célja a cselekmények elbírálásával
kapcsolatban, hogy a szabálysértési eljárások megfeleljenek a
hatékony, gyors ügyintézés kritériumának.
Alapvető anyagi jogi változások:
•Módosul a szabálysértés fogalma, amelynek alapján nem
állapítható meg szabálysértés,
ha a cselekményre jogszabály
közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el, ezáltal tehát
megszűnik a szabálysértési és a
közigazgatási eljárások párhuzamos alkalmazása.
•Új büntetési nemként vezeti
be a közérdekű munkát, 6 - 180
óra időtartammal. Alkalmazására csak az eljárás alá vont beleegyezésével van lehetőség.
Végrehajtására az elkövetőnek
kell jelentkeznie az állami foglalkoztatási szervnél.
•Továbbra is a legsúlyosabb
szankció az elzárás (új elnevezéssel: szabálysértési elzárás),
változatlanul 1 - 60 napig, halmazat esetén 90 napig (fiatalkorú esetén 30, illetve 45 napig)
terjedő időtartammal.
•Az általános büntetési nem
változatlanul a pénzbírság,
melynek mértéke általában
5000 – 150 000 Ft, illetve szabálysértési elzárással is büntet-

hető szabálysértések esetén
5000 - 300 000 Ft.
•A korábbiaktól eltérően nem
került meghatározásra az egyes
tényállásokhoz kapcsolódóan
kiszabható pénzbírság felső határa, csupán az előbbiek szerinti generális maximumok.
•Meghatározza ugyanakkor a
büntetés kiszabására vonatkozó alapvető elveket, az enyhítő
(pl. a hatóságokkal való együttműködés) és súlyosító körülményeket (pl. 2 éven belüli felelősségre vonás).
•Egyes közlekedési szabálysértéseknél bevezetésre kerül a szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelező mértékének (a továbbiakban: fixbírság) meghatározása [63/2012.
(IV. 2.) Korm. rendelet]. Ennek
alapján, amennyiben az eljáró
hatóság a Kormányrendeletben
felsorolt valamely szabálysértés
miatt bírságot szab ki, az ott
meghatározott összeget kell alkalmaznia. Megállapítható, hogy
a szabálysértési eljárásban kiszabható pénzbírság ezekben az
esetekben a helyszíni bírság
összegének kétszerese. A fixbírságot a jogalkotó a jogbiztonság
fokozása érdekében vezette be.
Egyes közúti közlekedési szabályszegések esetén az objektív
felelősség, illetve az elkövető
megállapítása esetén alkalmazott közigazgatási bírságok is
fix összeggel kerültek meghatározásra. Ezzel összhangban állónak minősíthető, hogy a leggyakrabban előforduló, azonban a közúti közlekedés rendjét
kisebb fokban sértő, vagy veszélyeztető, fenti körbe nem
tartozó szabálysértések is meghatározott, de azoknál kisebb
mértékű szankcióval legyenek
sújthatóak. Ennek hiányában
előfordulhatna, hogy a generális felső határra (150 ezer Ft) tekintettel a bírság a fix összegnél
jóval magasabb lehetne (pl. záróvonal átlépése esetén a meghatározott helyszíni bírság ös�szege 15 000 Ft, a szabálysértési
eljárás során pedig 30 000 Ft).
A helyszíni bírsággal szemben a
szabálysértési eljárásban kiszabható magasabb összeget a
költségesebb eljárás lefolytatása
indokolja.
•A helyszíni bírság összege általában 5000 - 50 000 Ft-ig, 6
hónapon belüli ismételt elköve-

tés esetén 70 000 Ft-ig terjedhet, kivéve a fixbírság hatálya
alá tartozó szabályszegések esetét. A Szabs. tv. a helyszíni bírság esetén is külön rendelkezik
a halmazat és a visszaesés jogintézményének alkalmazásáról.
•A jelenleg is alkalmazott intézkedések köre nem változik,
így a járművezetéstől eltiltás,
az elkobzás, a kitiltás és a figyelmeztetés egyaránt a szankciórendszer részét képezik. A kitiltásra ugyanakkor már nemcsak sportlétesítményből és
sportrendezvényről van lehetőség, hanem kereskedelmi egységből is.
•Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több szabálysértés miatt
vonják felelősségre, a halmazati
szabályok alkalmazására kerül
sor. A fixbírságon kívüli tényállások esetén a pénzbírság felső
határa 225 000 Ft, elzárással
sújtható szabálysértés esetén
450 000 Ft-ig terjedhet. A Szabs.
tv. külön határozza meg a fixbírsággal büntetni rendelt szabálysértések elkövetése esetén
alkalmazandó halmazati szabályokat.
•Új rendelkezés az ismételt elkövetéssel járó szankcionálás
bevezetése. Ez egyrészt vonatkozik a hat hónapon belül harmadik alkalommal elkövetett –
nem közlekedési - szabálysértések szigorúbb elbírálására (90
/ 75 / 60 napig terjedő szabálysértési elzárás lehetőségére),
másrészt az engedélyhez kötött
járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett közlekedési szabálysértések esetén a járművezetéstől eltiltás kötelező
alkalmazására.
•Jelentősen emelkedik, 20 000
Ft-ról 50 000 Ft-ra a tulajdon
elleni szabálysértések szabálysértéssé nyilvánító értékhatára.
•Jelentős változás következett
be a szabálysértések számában,
a korábbi több mint 180-nal
szemben a Szabs. tv. mindössze
86 tényállást tartalmaz. A kikerült szabályszegések felülvizsgálata alapján azok egy része
közigazgatási bírság hatálya alá
kerül.
•Valamely cselekményt vagy
mulasztást a jövőben már csak
törvény nyilváníthat szabálysértéssé, a korábbi, egyes sza-

bálysértéseket
meghatározó
Kormányrendelet, valamint az
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
Alapvető eljárásjogi változások:
•Szűkült a szabálysértés miatt
eljáró hatóságok köre. Általános szabálysértési hatóság a
jegyző helyett a megyei (fővárosi) kormányhivatal, szabálysértési hatóság ezen túl a rendőrség (helyi rendőrkapitányság), valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vámszerve.
•Módosult a helyszíni bírság
kiszabására jogosultak köre is.
A rendőrség jogosultságot kapott valamennyi szabálysértés
helyszíni bírságolására.
•A rendőrségnek a korábbi kettővel szemben valamennyi szabálysértési elzárással is sújtható
szabálysértés (13) esetén előkészítő eljárást kell lefolytatnia.
•A helyszíni bírságolás során
új jogintézmény a helyszíni idézés, 5 napon belül az elkövetés
helye szerinti szabálysértési hatósághoz.
•Az eljárási szabályok vonatkozásában a Szabs. tv. bevezeti
a feljelentés elutasításának jogintézményét (ez esetben nem
indul meg a szabálysértés eljárás).
•Külön nevesíti - a tényállás
tisztázást nem igénylő ügyekben - a meghallgatás nélküli
határozathozatal
lehetőségét
(15 napon belül), amely során
hozott döntés elleni jogorvoslatként a meghallgatás kérését
határozza meg.
•A meg nem fizetett pénzbírság
és helyszíni bírság végrehajtására vonatkozó új szabályozás
szerinta bírságösszegeket - a
rendelkezésre álló 30 napon belüli - meg nem fizetés esetén elzárásra kell átváltoztatni 5000
Ft /nap mértékben. Az egyéb
költségek végrehajtása továbbra is adók módjára történik.
•Újdonság az is, hogy a bírságok megfizetése
a jövőben
csekken történik, de ez mit sem
változtat azon a tényen, hogy
az összeg nem az azt kiszabót,
hanem az államot illeti meg.
•Az elzárásra átváltoztatást
megelőzően a Szabs. tv. megteremti a meg nem fizetett pénzbírság, illetve a helyszíni bírság
5000 Ft-onként 6 óra közérdekű munkával történő megváltásának a lehetőségét.
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A társulás jövője bizonytalan,
de a diákokat továbbra is várja Kocs

Bár még sok a bizonytalanság
az új közoktatási törvény körül, az biztos, hogy a diákokat
továbbra is fogadja a kocsi iskola – körülbelül így lehetne ös�szegezni Kiss Ferenc polgármester és Bódis Jánosné kocsi polgármester tájékoztatóját, ami a
szülői fórumon hangzott el.
Elsőként Kömlőd településvezetője ismertette kronológiai sorrendben az elmúlt hetek történéseit. Mint elhangzott, március eleje óta folynak az egyeztető
tárgyalások, melyek során mindkét fél elsősorban a gyerekek érdekét tartotta szem előtt.
Mint arról az érintett szülők
már értesültek, a kocsi intézmény működtetését szeptem-

bertől átveszi helyi református
egyházközség, így az intézményfenntartó társulás – a jelenlegi helyzet szerint – megszűnik augusztusban. Ez azt
jelenti, hogy az óvoda és az iskola működtetése visszakerül a
kömlődi önkormányzathoz.
Időközben az is kiderült, hogy
az állam csak az oktatásirányítást vonja magához és finanszírozza, a vagyon (épület, felszerelés) marad az önkormányzatoknál, annak minden költségével (rezsi, felújítás stb.) együtt.
Az idő pedig sürget, hiszen május 31-ig írásban kell nyilatkozni a további működtetéssel
kapcsolatban.
Bódis Jánosné megnyugtatta a

Faluügyek
Dr. Barcsik Tibor háziorvos fogadja április első napjától
Kömlőd lakóit – tájékoztatott Kiss Ferenc polgármester és
Madari Ferenc alpolgármester, akik a község lakóit érintő
egyéb információkról is beszámoltak. (A háziorvosi rendelés pontos időbeosztását az „Intézmények” menüpontban tekintheti meg!)
Soha János személyében új körzeti megbízottja van
Kömlődnek és Dadnak, a rendőr főtörzsőrmester elérhetőségét szintén az „Intézmények” menüpontban tekintheti
meg.
Új vállalkozó látja el mostantól a főzőkonyha üzemeltetését. A Tata-Invest Kft. által biztosított étkezésért az óvodásoknak 600 Ft-ot, az iskolásoknak és a felnőtteknek 640
forintot kell fizetniük naponta.

szülőket, hogy igaz, hogy a
közoktatási változások nem a
két község akaratát tükrözik,
hanem a központi irányításét,
és még sok a bizonytalanság, de
a gyerekeket továbbra is fogadja
a kocsi intézmény, s a 23 érintett családból 22-en már nyilatkoztak arról, hogy továbbra is
odajáratják csemetéjüket. A
helyzetet még az is bonyolítja,
hogy a két település két külön
járáshoz fog tartozni a jövő évtől, lesz tehát bőven feladata az
önkormányzatnak, hogy kialakítsa a jövő intézményrendszerét.
Bogáth István képviselő azt hangsúlyozta, hogy iskolaügyben a
képviselő-testület egyhangúlag

támogatta a társulás fennmaradását, és a továbbiakban is
konszenzusos döntésekkel keresik a legoptimálisabb megoldást. Azt is felvetette: megfontolandó lenne egy olyan jellegű
integráció, mely alapján a jelenlegi épületben össze lehetne
vonni az iskola mellé az óvodát
és a községházát is. Mindezek
azonban további egyeztetéseket
igényelnek, nem beszélve arról,
hogy a végleges döntésre csak
akkor kerülhet sor, ha végre
megjelenik a közoktatási törvény végrehajtási rendelete is,
amit már sokan várnak szerte
az országban a hasonló gondokkal küzdő településeken.

Tagtoborzó
A Vöröskereszt kömlődi alapszervezete
várja új tagok jelentkezését!
A jelentkezők belépési szándékukat
jelezhetik a következő tagoknál: Edőcs Olga,
Nagy Kálmánné, Kovács Mihályné.
Szeretnénk, ha ismét nagy létszámú, jól
működő alapszervezet lehetnénk!
Kovács Mihályné VK titkár

A friss hírek, a régebbi lapszámok, a Galéria megtekintéséhez látogasson el a
megújult www.komlod.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

