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Pénz állt a házhoz
Bár nem kapcsolódott közvetlenül a kömlődi képviselő-testület üléséhez, mégis örömteli hír,
hogy közel 9 millió forintot
nyert el az önkormányzat a Belügyminisztérium ÖNHIKI (önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok) pályázatán, ami a legmagasabb összeg a megyében.
Országos szinten 11,6 milliárdot
osztott szét a szaktárca, ebből
28,1 millió forint jutott megyénknek.
Az ülésen egyébként elsősorban
az intézmények beszámolóit
véleményezte a grémium, többek között a Kocsi Általános
Művelődési Központ (ÁMK) előterjesztését. Beke Ferenc igazgató
anyagában bemutatta az intézményben folyó oktatási-nevelé-

si munka mellett a szabadidős
tevékenységek széles spektrumát is, valamint azt, hogy tanulóik milyen eredményesen
szerepeltek a különböző versenyeken, vetélkedőkön. Köm-
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2005-ben szervezte meg első alkalommal
múltidéző kirándulását, a Bakancsos túrát a Kömlődért Baráti Társaság. A hagyományteremtő szándékkal rendezett program célja az volt, hogy a résztvevők felkeresve Kömlőd építészeti nevezetességeit,
nevezetes helyeit, területeit megismerkedhessenek a falu múltjával, neves személyiségeinek életével, vagyis a falu történelmével, az ősök hagyatékával.
A rendszeressé váló esemény résztvevői 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 – hogy
csak párat említsünk a túrák állomásaiból, melyeknél Hárskuti Attila, Fojtek Mihály és Kontra István felváltva mesélt a
régmúlt érdekességeiről.
A közeljövőben Fojtek Mihály nyugalma-

lődről 22 felsős diák végzi tanulmányait Kocson, akik valamennyien eredményesen zárták
a tanévet. Az elmúlt tanévben a
kömlődi gyerekeknek Kontráné
Madari Piroska vezetésével meg-

zott pedagógus, a falu egyik mindentudója újabb kirándulásra invitálja a település
lakóit. A terep előzetes felderítésére Kiss Ferenc polgármesterrel és Kiss Józseffel, a
Musztáng lovasudvar tulajdonosával indultak – stílszerűen lóháton.
Mint azt Misi bácsitól megtudtuk, a következő túra útvonala az Alsó Mihály

szervezték a tanulószobai foglalkozást, ami olyan sikeresnek
bizonyult, hogy több kocsi tanuló is igénybe vette a szolgáltatást. Összességében sikeres
évet tudhatunk magunk mögött – fogalmazott Beke Ferenc.
A testület megkezdte az augusztus 6-i Falunap végleges
programjának előkészítését is.
A hagyományoknak megfelelően idén sem marad el a családi,
baráti társaságok főzőversenye,
a rendezvénysátorban pedig a
mazsorettek,
tánccsoportok
mellett fellép operett összeállításával Egri József, koncertet ad
a Várgesztesi Vagányok zenekar és a Trapper Band, végül
utcabál zárja a Falunap eseményeit.

puszta felől a Felső Mihály puszta irányába vezet majd, miközben a kömlődi patakok eredetéről és a falu határának kialakulásáról tudhatnak meg sok érdekességet
a résztvevők.
A túra időpontjáról időben olvashat a
www.komlod.hu weboldalon!
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Hatalmas pénzeket fizethet
– így változott a törvény
Az Országgyűlés 2010. december 20-án fogadta el az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII.
törvényt, mely többek között módosította
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt (a továbbiakban: Kkt.) is.
Közlekedésrendészeti szempontból a legjelentősebb változás, hogy a 2011. július
1-jétől hatályos módosítás szerint a Kkt.
20. § (1) bekezdés k) pontjában felsorolt
jogsértések (gyorshajtás, biztonsági öv
használatának elmulasztása, tilos jelzésen
történő áthaladás, ittas járművezetés) esetén a közúti forgalomban történő ellenőrzés alkalmával a járművet a bírság, illetőleg
a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az
erre vonatkozó külön határozat kiadása
nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezései szerint vissza lehet
tartani.
Ugyancsak 2011. július 1-jétől hatályos az
a rendelkezés, amely kimondja, hogy
amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a jármű
vezetőjének, vagy üzembentartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, a gépjárművet visszatarthatja. A fenti rendelkezéseknek köszönhetően remélhetően nagymértékben csökkeni fog a külföldi hatósági
jelzéssel ellátott gépjárművekkel elkövetett
szabályszegések száma.
A fenti jogszabályok módosításának célja: a
közlekedésbiztonság javítása, az elkövetett
szabályszegések miatti felelősségre vonás
elkerülhetetlenségének további fokozása,
az alkalmazott szankciók hatékonyabb érvényesítése.
A változásokról részletesen:
A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.
A Kkt. módosítása következtében a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpárbukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértése
kikerül a Kkt. 20. §-a szerinti közigazgatási
bírsággal sújtandó szabályszegések köréből. Ezek a jogsértések a jövőben szabálysértésnek minősülnek. Ugyanakkor az it-

tas vezetés eddigi szabálysértési alakzata és
a megengedett legnagyobb sebesség túllépése átkerül a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések közé.
Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés k)
pontjába ütköző szabályszegés (gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás, ittas
vezetés) elkövetője a helyszínen ismertté
válik, akkor az üzembentartóval szemben
a Kkt. 21. § szerinti eljárás nem folytatható
le. Ebben az esetben a tényleges elkövető kerül felelősségre vonásra és megszűnik a
szabálysértési és a közigazgatási eljárás
párhuzamossága.
A közigazgatási bírság hatálya alá nem tartozó sebességtúllépés (15-20 km/órát el
nem érő túllépés) továbbra is szabálysértésnek minősül. A tilos jelzés ellenére a vasúti átjárón történő áthaladás a gépi meghajtású járművek esetében átkerült a
közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések körébe. Az ittas vezetés szabálysértése alól kikerül a közúti közlekedésben
használt járművek vezetése, mivel a jövőben az is közigazgatási bírsággal sújtandó.
A módosítást követően szigorúbb lesz az
ittas vezetés szankcionálása, mivel a közigazgatási eljárásban a zéró tolerancia elvét
követve a bűncselekménynek nem minősülő ittas vezetés esetében fix bírságtételek kerülnek bevezetésre (150 ezer, 200 ezer, 300
ezer forint), illetve kiszabása során a hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége. Közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés
esetén nem áll fenn a járművezetéstől eltiltás, azonban továbbra is előéleti pont kerül
alkalmazásra, egyúttal a pontok száma jelentősen megemelkedik. Mivel járművezetéstől eltiltásra a közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegés hatálya alá tartozó
ügyekben nincs lehetőség, így a vezetői engedély helyszíni elvételére sem kerülhet sor.
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
bűncselekmény gyanúja esetén a vezetői
engedély elvételre kerül.
A bírság befizetésére rendelkezésre álló határidőt – a többi szabályszegéshez hasonlóan – egységesen tizenöt napban határozza
meg a jogalkotó.
A közúti forgalomban történő ellenőrzés

Csökkent az álláskeresők száma
Komárom-Esztergom megyében 3,3 %-kal csökkent a regisztrált álláskeresők létszáma az elmúlt egy hónapban –
áll a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
most megjelent elemzésében.
Álláskeresőként 13,4 ezer főt tartottak nyilván a kirendeltségek, akiknek 1811 új munkalehetőséget tudtak ajánlani.
Az elmúlt egy évben a Közép-dunántúli Régióban 4,4 %-kal
csökkent a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma, ez a

esetén a járművet a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre
vonatkozó külön határozat kiadása nélkül,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó
rendelkezései szerint vissza lehet tartani.
Amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a jármű
vezetőjének, vagy üzembentartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, a gépjárművet visszatarthatja. Bízunk benne,
hogy a fenti rendelkezéseknek köszönhetően nagymértékben csökkeni fog a külföldi
hatósági jelzéssel ellátott gépjárművekkel
elkövetett szabályszegések száma.
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása szerint amennyiben megállapítható,
hogy a közigazgatási bírsággal sújtandó
közlekedési szabályszegés elkövetője a gépjárművezető, akkor a vele szemben kiszabott közigazgatási bírsághoz előéleti pont is
kapcsolódik.
Attól, hogy ezek a szabályszegések átkerültek a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések közé, társadalomra veszélyességük nem változott, így az előéleti pontok
alkalmazása továbbra is indokolt. Másrészt
a közigazgatási bírsághoz járművezetéstől
eltiltás nem kapcsolódik, így a pontrendszer alkalmas arra, hogy a notórius szabályszegőket járművezetőként kiszűrje a
közúti forgalomból.
A közlekedésbiztonság javítása érdekében
szigorodtak az egyes jogsértésekhez rendelt
előéleti pontszámok. A szabálysértéseknél
az eddigi 1-5 helyett 1-8 pont, gondatlan
bűncselekmény esetében az eddigi 6 helyett
9, szándékos bűncselekményeknél 9 helyett
11 pont kerül meghatározásra. Az új szabályozás szerint akár 2 súlyos szabályszegés elkövetése oda vezethet, hogy a személy
eléri a 18 pontot, és a vezetési jogosultság 6
hónapig tartó szüneteltetésére kerül sor.
Új elemet képeznek a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetében alkalmazható pontszámok, amelyek igazodva a
szabálysértésekhez, 1-8 pont között kerültek meghatározásra.

mutató Komárom-Esztergom megyében 6,5 %-os volt, így
az ország azon 7 megyéje közé tartozik, ahol kevesebb lett
egy év alatt a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma.
2011. I. negyedévében a 15-74 éves népességen belül 142,3
ezer fő volt gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottak száma
pedig 129,6 ezer főt tett ki, ami 2 %-kal több az egy évvel
korábbinál. A foglalkoztatási arány egy év alatt 2,1 százalékponttal, 54 %-ra nőtt, s ennél csupán a fővárosban kedvezőbb a helyzet.
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Negyvenöt
éve végeztek
Ünneplőbe öltözött hölgyek és férfiak
gyülekeztek koraeste a kömlődi Kanyar csárdában, hogy együtt emlékezzenek arra, 45 éve, 1966-ban fejezték
be általános iskolai tanulmányaikat.
Az osztálytalálkozón előkerültek a
régi fényképek, emlékek arról, hogy
volt időszak, amikor harmincnyolcan
koptatták egy teremben az iskolapadokat.

Madari Ferenc alpolgármester is tagja
volt a végzős csapatnak, aki elmondta:
Hat egykori pedagógusuk közül sajnos többen már nem lehettek az emlékezők között, de ott volt Fojtek Mihály,
a falu Misi bácsija, aki igencsak szigorúan egyengette tanítványai útját a
nagybetűs élet felé. Az egykori csapat
tagjait szétszórta az élet, hiszen ma
már sokuk Környén, Tatabányán, Tatán, Vértesszőlősön, Kecskéden lakik,
ez volt talán indoka annak is, hogy viszonylag kevesen, tizenegyen vettek
részt a közös vacsorán, az egykori emlékek felidézésében.

Elkészült a
játszótér
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Elismerés
a kömlődi
polgárőrnek
A közelmúltban rendezték meg a KomáromEsztergom megyei polgárőr napot Ácson, melyen a községet Kiss Ferenc polgármester és
Madari Ferenc alpolgármester mellett hétfős
küldöttség képviselte. A rendezvényen adták
át az elismeréseket, kitüntetéseket az önkéntesek legjobbjainak.
Peszt Pétertől, az Országos Polgárőrszövetség
alelnökétől kilencen vehettek át a kitüntetést.
A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát
kapta Schetl István (Lábatlan) és Bedecs János
(Nagyigmánd). Az elismerés ezüst fokozatát
Csaba Imre (Kömlőd), Leczki Csaba (Sárisáp) és
Mercz József (Tatabánya), bronz fokozatát Köteles László (Ács), Markotics István (Ács), Vörös
István (Esztergom) és Füle István (Bajót) vehette át.
Bárdos Zoltán, a megyei polgárőr szövetség elnöke adta át Kiemelkedő Polgárőr Szolgálatért
Emlékérmet a tatai Vaderna Zsoltnak, a bajóti
Sinkó Ferencnek és a nyergesújfalui Bátori Csabának.

a kivitelezőnek köszönhetően igen gyorsan, két hét alatt el is készültek.
Már csak apró környezetszépítési feladatok vannak hátra, s a polgármester abban

bízik, hogy a Falunapra a fű is kizöldül,
így végleges formájában adhatják át majd
ünnepélyes keretek között a település legkisebb lakóinak.

Bár a növénytelepítés és füvesítés még
folytatódik, már birtokba vehetik a
kömlődi gyerekek a község első játszóterét, miután a műszaki átadás-átvétel során mindent rendben találtak.
A 250 négyzetméteres területen a kicsiket
vár, fészek- és lengőhinta, rugós játék,
pörgő, álló libikóka és csúszda várja, s
minden bizonnyal nagy örömmel múlatják majd ott az időt, hiszen – mint Kiss
Ferenc polgármester elmondta – a település ez idáig nem rendelkezett játszótérrel.
A 11 millió forintos beruházáshoz az önkormányzat egy 2009-ben benyújtott pályázatával 8,8 millió forintot nyert el az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programtól, a pozitív elbírálásról szóló jó hír ez év
tavaszán érkezett. Mivel a játszószereket a
rendezvénytéren helyezték el, a munkálatokat a búcsú miatt kicsit csúsztatták, ám

Még több hír, még több információ a www.komlod.hu oldalon!
A régebbi lapszámok és a FOTÓTÁR megtekintéséhez látogasson el a
http://komlodlap.mlap.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

