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2016. április 

Beled Város Önkormányzatának hírei 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
az étkezési és szociális ellátás térítési díjairól 

 

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 
4/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletét az étkezési és szociális ellátás 
térítési díjairól. A rendelet hatálya a Beled székhelyen működő 
napköziotthonos konyháról étkezőkre, továbbá a Beledi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálati Társulásban lévő önkormányzatok illetékességi 
területére terjed ki.  

1.) A Beledi Általános Művelődési Központban az étkezést 
igénybevevők által fizetendő térítési díjak:  

a) óvodai gyermekek esetén háromszori étkezésnél 297 Ft 
      b) alsó tagozatos általános iskolai tanulók esetén 

b1) háromszori étkezésnél 352 Ft, 
b2) csak ebéd esetén 218 Ft, 

       c) felső tagozatos általános iskolai tanulók esetén 
c1) háromszori étkezésnél 374 Ft, 
c2) csak ebéd esetén 234 Ft, 

       d) felnőtt ebéd esetében 655 Ft. 
 

2.) A Szociális és Gyermekjóléti Társulás által nyújtott szolgáltatások 
intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) A családi napközi ellátás díja, étkezést igénybevevő 

gyermekek esetén: 500 Ft/nap (Az intézményvezető egyéni 
kérelemre a család szociális helyzete alapján a fizetendő 
személyi térítési díjat csökkentheti.) 

b) A családi napköziben az étkezést igénybe nem vevő gyermekek 
számára a szolgáltatás ingyenes.  

 

3.) Idősek Nappali Ellátásának intézményi térítési díja: 
a) csak nappali ott tartózkodás esetén: 350 Ft/fő (ÁFA-val 

együtt), 
b) nappali ott tartózkodás, tízórai és uzsonna fogyasztása esetén: 

620 Ft/fő (ÁFA-val  együtt), 
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c) nappali ott tartózkodás és ebéd fogyasztása esetén: 890 Ft/fő 
(ÁFA-val együtt)  

d) tízórai, ebéd és uzsonna fogyasztása esetén: 1160 Ft/fő (ÁFA-
val együtt)  
 

4.) A szociális ellátások intézményi térítési díja  
a.) étkeztetés esetén: 540 Ft/adag,  
b.) házi segítségnyújtás esetén a szociális segítés és a személyi 

gondozás térítési díja együttesen és külön-külön is : 350 Ft/óra 
(A szociális étkezők részére az ebédkihordásért fizetendő 
térítési díj a jövedelmi viszonyoktól függetlenül naponta 100 
Ft/alkalom.) 

c.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan 
rászorulók 70 Ft/nap, a szociálisan nem rászorulók 150 
Ft/nap térítési díjért vehetik igénybe. 

Ezen rendelet 2016. április 1-én lép hatályba. 
 

Beled, 2016. március 17.                                              Dr. Gál László jegyző 
PÁLYÁZAT  

 

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az 
önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások és helyiségek 2016. május 
1-től - 1 év határozott időtartamú – 2017. április 30-ig történő 
bérbeadására:  
 

• Beled, Rákóczi utca 158. szám alatti 59 m2-es lakás 26.250 Ft/hó 
bérleti díj, 

• Beled, Rákóczi utca 158. szám alatti 59 m2-es lakás 26.250 Ft/hó 
bérleti díj, 

• Beled, Rákóczi utca 140/2. szám alatti 40 m2-es lakás 13.650 
Ft/hó bérleti díj, 

• Beled, Rákóczi utca 158. szám alatti 12,5 m2 garázs 3.500 Ft/hó 
bérleti díj, 

• Beled, Rákóczi utca 158. szám alatti 15,1 m2 garázs 3.500 Ft/hó 
bérleti díj,  

• Beled, Rákóczi utca 158. szám alatti 10 m2 garázs 3.500 Ft/hó 
bérleti díj 

megállapítása mellett.  
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A pályázatokat 2016. április 15-én 13 óráig lehet benyújtani írásban Beled 
Város Polgármesteréhez címezve, (9343 Beled, Rákóczi u. 137.) 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás 06-96/594-170-es 
telefonszámon kérhető a Közös Önkormányzati Hivatalban.  
 

Beled, 2016. március 21.    Major Jenő polgármester 

Anyakönyvi bejegyzések 
 

Búcsúzunk… 
Biczó Péter   Kocsis István 
Csigó István    Kránitz Imre. 
Lipi Béla Czene Istvánné sz.: Medve Irén 

Nyugodjanak békében!    

Közérdekű közlemények 
 

                                             FELHÍVÁS 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara munkatársa 2016. április 13-án, és 
május 11-én, szerdán 9-12 óráig fogadó órát tart 
a Művelődési Ház földszinti kistermében, a 
beledi és Beled környéki vállalkozók számára. 
 

Vegye igénybe szolgáltatásunkat! 
Beledi ÁMK Művelődési Ház 

 

FOTÓPÁLYÁZAT 2016 
 

A Beledi ÁMK M űvelődési Ház (9343 Beled, 
Vásártér u. 2/1.) fotópályázatot hirdet két 

kategóriában. 
1./ „Kisalföldi pillanatok”  
A Beledi ÁMK Művelődési Ház pályázatot hirdetnek szociográfia és 
szociofotó témában. 2013-2016-ban készült alkotásokat várunk, amelyek a 
szociográfia és szociofotó hagyományait követve a valósághoz hűen, egy-
egy kisebb közösségen vagy személyen keresztül, ám a szélesebb 
közönségszámára élvezhetően mutatják be a kisalföldi emberek életét.  
Nem kizáró ok, ha a mű interneten, sajtóban vagy fotókiállításon már 
szerepelt! 
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2./ „Az éjszaka fényei”  
Olyan 2013-2016-ban készült alkotásokkal lehet nevezni, amelyek 
valamilyen formában visszatükrözik a az éjszaka fényeit, a sokszínűségét 
és a hozzá fűződő érzéseinket. Hajnali napkelte, naplementi víz, a szél és a 
fény játékát ábrázoló alkotásokat várunk elsősorban.  Csak olyan képpel 
lehet nevezni, ahol még és már nem látszik a napkorong. Különös 
tekintettel a „kék órában” készült felvételeket várunk.  
Nem kizáró ok, ha a mű interneten, sajtóban vagy fotókiállításon már 
szerepelt! 
Beküldendő formátum: JPG, fekvő kép: 1400pixel, álló kép: 1000 pixel  
Határid ő: 2016. április 30. 
Beküldési cím: muvhaz@mvh-beled.koznet.hu 
Teljes kiírás a művelődési ház Facebook oldalán 
található:https://www.facebook.com/137674939633154/photos/pcb.97691671570
8968/976916359042337/?type=3&theater, illetve e-mailben kérhető. 

Kedves Beledi Lakosok! 
 

A beledi Művelődési Házban idén is szeretnénk egy HOBBI 
KIÁLLÍTÁST  rendezni az Önök segítségével. 2014-ben 10 gyűjtő 
mutatkozott be (baba, fafaragás, gyertya, írószerek, kabalák, makett, 
porceláncsésze, rajz, szalvéta, régiségi textília.). 2015-ben pedig  
85 csodálatos gobelin képet mutattunk be  
13 beledi készítőktől. 
Kérjük, akinek érdekes hobbija van, vagy külön-leges 
dolgokat gyűjt, és szívesen kölcsönadná egy kiállítás 
erejéig (max. 2 hét), jelezze nekünk az alábbi 
elérhetőségeken 2016. április 15-igmunkanapokon 8-
17 óráig személyesen, vagy telefonon: 96/257-146, 
20/320-8400, illetve a muvhaz@mvh-beled.koznet.hu email címen. 
Köszönjük segítségüket!  

                  MEGHÍVÓ 
 

A Beledi ÁMK Művelődési Ház, az Életet az 
Éveknek Nyugdíjas Szövetség megyei szervezete, 
valamint a beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub 

szeretettel meghívja a település lakosságát 
2016. április 9-én, szombaton 9.30 órakor a beledi Torna-
csarnokban megrendezésre kerülő 
 

IX. NYUGDÍJASOK OLIMPIÁJÁRA. 
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Beledi ÁMK Könyvtár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beledi Általános Iskola 
 

Zrínyi matematika verseny 

A Zrínyi Ilona matematika versenyt február 19-én rendezték meg Csornán, 
a Széchenyi Iskolában. Több korosztályból voltak résztvevők. A 
nyolcadikosok közül Beledből egyedül indultam, a kisebbek lelkesebbek 
voltak. Nagy izgalommal ültünk a termekben a verseny kezdete előtt. A 
feladatok között voltak könnyebbek és nehezebbek is. A részvételt egy 
emléklappal jutalmazták.                             Jakab Levente 8. A osztály 
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Tisztelt Szülők! 
 

A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK ISKOLAI 
BEIRATKOZÁSA 

 

A beiratkozás időpontja:  
2016. április 14. – csütörtök – 8-19 óráig 
2016. április 15. – péntek –      8-18 óráig 
 

A beiratkozás helye: Beledi Általános Iskola
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
A gyermek:  
– születési anyakönyvi kivonata 
– személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
– TAJ-kártyája 
– oktatási azonosító száma (óvoda állítja ki), 
– okmányirodában kapott NEK adatlap, diákigazolvány igényléséhez
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
A beiratkozással kapcsolatos egyéb információk megtalálhatók az 
iskola honlapján (http://belediiskola.atw.hu/) és Facebook oldalán, az 
óvodában, iskolában kifüggesztett plakátokon, és szüksé
felvilágosítást adunk az iskolában 8-16 óra között, illetve a 96/257
es telefonszámon.  
 

Orchidea Pangea matematika verseny
 

Ez a matematika verseny más volt, mint az előzők. A feladatokat nem 
kellett kidolgozva, megoldva beadni, hanem 4 válaszlehetőség (A, B, C, D) 
közül kellett egyet kiválasztani. Kaptunk egy füzetet és egy lapot, amire a 
megoldásokat írtuk. Lehetett tippelni, ami kicsit könnyítette a dolgunkat. A 
feladatok vegyesek voltak, volt köztük nehezebb, de volt könnyebb is. 
Összesen 15 feladat volt, és 45 percet kaptunk rá.           
                                                                             Kő Dalma 5. B osztály

 

A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK ISKOLAI 

 
 

A beiratkozás helye: Beledi Általános Iskola 

alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet 

okmányirodában kapott NEK adatlap, diákigazolvány igényléséhez 
rését tanúsító igazolás 

A beiratkozással kapcsolatos egyéb információk megtalálhatók az 
) és Facebook oldalán, az 

óvodában, iskolában kifüggesztett plakátokon, és szükség esetén 
16 óra között, illetve a 96/257-144-

Orchidea Pangea matematika verseny 

ő ők. A feladatokat nem 
zlehetőség (A, B, C, D) 

közül kellett egyet kiválasztani. Kaptunk egy füzetet és egy lapot, amire a 
megoldásokat írtuk. Lehetett tippelni, ami kicsit könnyítette a dolgunkat. A 
feladatok vegyesek voltak, volt köztük nehezebb, de volt könnyebb is. 

 Dalma 5. B osztály 
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Kalmár László matematika verseny 
 

A felsős tanulók matematikaversenyen vettek részt. A feladatok különböző 
nehézségűek voltak. Néhány könnyebb logikai feladatot kellett 
megoldanunk, de volt olyan is, ami nagyon nehéz volt. Minden osztályból 
részt vett néhány gyerek. Mindenki legjobb tudása szerint megoldotta a 
feladatokat. A versenyre szorgalmasan készültünk. Köszönjük tanár 
néninknek a felkészítést!  
                                                                       Kürti Regina 8. B osztály 

A 2015/16-os tanév második félévében, február 19-én rendezték meg a 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny körzeti fordulóját  Csornán. Négy fő 
vett részt az ötödik osztályosok közül, és egy tanuló a nyolcadik osztályból. 
Február 22-én tartottuk a Kalmár László Országos Matematika Verseny 
iskolai fordulóját, amin összesen 27 felső tagozatos tanuló vett részt.  
 
A legjobb eredményt elért diákok évfolyamonként a következők: 
5. o. Ferenczy Flóra 
6. o. Barabás Laura 

7. o. Lukács Gergő 
8. o. Rapcsák Pál 

 
 
Március elsején, szintén az iskolában tartottuk az Orchidea Pangea 
Országos Matematika Verseny első fordulóját.   
Ezen 34 tanulónk vett részt, évfolyamonként a legjobbak: 
5. o. Németh Viktória 
6. o. Bendekovics Máté 

7. o. Lukács Gergő 
8. o. Rapcsák Pál 

Zsiray Dénesné 

Természetismereti verseny 
 

A Kaán Károly Országos Természet – és Környezetismereti 
versenyen 5. és 6. osztályosok is részt vettek. A feladatok izgalmasak 
és egyben nehezek is voltak. Felkészítő tanárunk Antal János tanár 
bácsi volt. A pontszámok jól alakultak. A legjobb versenyző Velner 
Hanna volt, maximális pontszámot ért el, vagyis 100 pontot. 
Gratulálunk neki! A feladatok megoldására 1 órát kaptunk. Mindenki 
nagyon izgult.  
Amikor végeztünk, az osztálytársakkal és évfolyamtársakkal 
megbeszéltük a feladatokat. Van még mit tanulnunk!      
                                                                    Ominger Kata 5. A osztály 
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Beledi Egyesített Szociális Központ 
 

Ifjúsági Program 
 

A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért Egyesület, a 
Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársa Varga András rendőr főhadnagy, 
bűnmegelőzési főelőadó segítségével az ifjúságnak szóló prevenciós 
programot szervez bűnmegelőzés és drog-prevenció témában. A kb. 45 
perces kötetlen beszélgetést András az életből hozott példáival, képekkel és 
videókkal teszi emberközelivé és érdekesebbé. 
 
Helyszín: 9343 Beled, Vörösmarty utca 1. – Beledi Egyesített Szociális 
Központ 
Időpont: 2016. április 8. (péntek) 17 óra 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves fiatalt! 
 

Beled Térségi Kábítószer Egyeztető Fórum szakmai 
konferenciája és ülése 

2016. március 11-én 
(pénteken) ismét 
megrendezésre ke-rült 
a Beled térségi KEF 
szakmai konferenciája 
és ülése. Az előadó 
ezúttal a Kapuvári 
Rendőr-kapitányság 
munkatársa Varga 
András rendőr fő-
hadnagy, bűnmeg-
előzési főelőadó volt. 
Az előadás témája 
pedig: "Dizájner 
drogok – ha legális, akkor nem veszélyes?!". Rendezvényünknek ezúttal is 
a Művelődési Központ adott helyet, együttműködésüket és segítségüket 
nagyon köszönjük. 
Az előadás után sor került a fórum ülésére is, melyen egy a prevenciós 
munkát segítő leporelló megszerkesztését és fiataloknak szóló prevenciós 
előadások szervezését tárgyaltuk. A tájékoztató a szakmai konferenciák 
anyagából tevődik majd össze. Ennek összeállításában Varga András 
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rendőr főhadnagy és Harsányi Judit bűnmegelőzési tanácsadó lesznek 
segítségünkre. 
A pályázat keretein belül két ifjúsági prevenciós programot szeretnénk 
lebonyolítani. A Magyar Vöröskereszt Kapuvári terület szervezetének 
önkéntese kötetlen beszélgetés során beszélget a fiatalokkal az AIDS 
betegségről, valamint Varga András rendőr főhadnagy, a Beledi Egyesített 
Szociális Központban tart egy prevenciós előadás április 8-án, pénteken 17 
órai kezdettel, melyre szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő fiatalokat. 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget a szülőknek és a Beledi 
Gazdaboltnak (Illés Csaba), hogy veteménymag és virágföld 
adományaikkal az idei évben is támogatták a Családi Napközis 
gyermekeinket. 
 

 
 

Mindezek mellett szeretnénk megköszönni a húsvéti 
játékadományokat Gombás Lászlónak (autószerviz), Kovács Enikő 
és Szabó Anikó édesség ajándékát, valamint Seregély Ferenc 
segítségét, aki az élő nyuszi-simogató létrehozásához járult hozzá. 
 

Az ültetésről és a húsvétról készült fényképek hamarosan elérhetőek 
facebook oldalunkon. 

Takácsné Horváth Mónika m.b. vezető 
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Evangélikus Egyház 
 

Márciusban történt:  
 

� Márciusban eltemettük Simon Gyulát, akit 89. éves korában hívott el az 
Élet és Halál Ura. 
� Március 18-23-ig az evangélikus gyülekezet konfirmandusaival táborban 
voltunk Piliscsabán. (fotó) Az ország különböző gyülekezeteiből 90 
gyermek vett részt ezen az ötnapos, 25 éve minden évben megrendezésre 
kerülő táboron. 
�Nagycsütörtök délután húsvéti kézműves alkalmat tartottunk a gyülekezet 
imatermében. Köszönjük mindazok segítségét, akik ennek szervezésében, 
lebonyolításában részt vettek. 
 

Áprilisi események: 
 

� Április 3-án megkereszteltük Szabó Barnabás kisgyermeket. Urunk 
áldását kérjük életére, családjára. 
� Április 9-én Balfon 10:00 órai kezdettel tartja közgyűlését a soproni 
evangélikus egyházmegye, melyre szeretettel hívják az érintetteket. 
� Április 10-én, vasárnap vendég igehirdetőként szolgál gyülekezetünkben 
lelkészünk édesapja, Blatniczky János László ny. lelkipásztor. 
� Április 24-én délelőtt 10:00 órakor családi istentiszteletet tartunk 
Beleden. 
� Április 24-én, vasárnap du. 3 órai kezdettel Magyarkeresztúron Büky 
Anna Megtérés c. könyvének bemutatója lesz az evangélikus templomban, 
mely alkalmon a beledi evangélikus gyülekezet fiataljai énekkel szolgálnak 
majd. Igei szolgálatot végez, valamint a beszélgetést vezeti Mesterházy 
Balázs esperes úr.  
Vendégek: dr. Kiss Jenő nyelvész professzor, dr. Koch Béla Orvos, Kovács 
Imre gondnok és Nagy Olivér felvidéki lelkész. 
� Július 7-10-ig rendezik meg a Közép Európai Egyházak találkozóját, a 
Föld Sója találkozót Budapesten. A 9-i napot egyben a kerület missziói 
napjaként is rendezik. A jelentkezési határidőt meghosszabbították április 
30-ig, biztatunk mindenkit a részvételre! 

Erős vár a mi Istenünk! 
Kísérje figyelemmel gyülekezetünk életét Facebook oldalunkon is: 
https://www.facebook.com/beledievangelikus/ 

Blatniczky János Dániel lelkész 
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Római Katolikus Egyház 

� Megköszönöm az Ünnepek előkészítésében való fáradozást, 
segítést, mindenki részéről, aki belefolyt bármilyen formában. 
� Ferenc pápa kérésére várhatóan április folyamán lesz Ukrajna 
javára gyűjtés. Április 24-e lett kitűzve, de ennek hazai időpontját 
még jelezni fogják. 
� Sudár Annamária előadóművész, április 12-én, kedden du. 5-kor 
tart estet, a Katolikus Közösségi Házban. Arany János a vezérfonala.  
� Április 17-én, vasárnap a papi szerzetesi hivatásokért imádkozunk 
a ½ 9-es vasárnapi szentmisén. Idén két papot szentelnek. Aktuális a 
szándék. 
� Nálunk az elsőáldozás május elsején lesz.  
                                                                        Smudla Tamás plébános 

Előre Horgászegyesület 

Horgászverseny: Báger tavunkon az idei első 
horgászversenyünket 2016. április 30-án 
rendezzük meg. Nevezni reggel 6 órától lehet a 
helyszínen, a verseny pedig 7 órakor kezdődik. 

Beledi ÁMK Óvoda 
 

� Április 9-én Közös társadalmi munkára hívja az óvodás gyerekek 
szüleit a Szülői Közösség. Tavaszi nagytakarítás az udvaron, 
faházak, kültéri asztalok, padok festése, gyomirtás, az udvar 
szépítése a közös célunk. Segíteni szándékozókat szívesen fogadjuk 
délután 13 órától! 
� Április 23-án (szombat) délelőtt10-12 óra között Családi napot 
tartunk az óvoda udvarán (őszi elmaradást pótoljuk), reméljük, minél 
több csapat jelentkezik a versengésre, közös játékos délelőttre!  
� Április 28-án (péntek)10 órától a nagycsoportosok kerékpártúrára 
indulnak a szabadidőparkba, ahol játékos vetélkedő vetélkedők 
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színesítik a programot. 
�Kérjük a település lakóit, hogy az adó 1 %-ával támogassák az 
Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítványunkat. Adószám: 
18970025-1-08. Köszönjük, hogy adományával támogatja gyermekeinket! 
Óvodai beíratás lesz május 3.-4.-én 8.00 -16 óráig a 2016- 2017. 
nevelési évre.  
Beiratkozás helye: Beledi ÁMK  
Beiratkozás ideje: 8.00- 16.00 óráig 
A beiratkozáshoz kérjük hozza magával:  
-A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonatát 
-TAJ kártyáját 
-Lakcímkártyáját 
-egészségügyi kiskönyvét. 

Gerencsérné Németh Erika intézményvezető 
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Technikai Tömegsport Szövetség beledi 
szervezete szeretettel meghívja a település és a kistérség 
lakóit 2016. május 1-jén a LÖVÉSZMAJÁLISRA 

Helye: Lőtér és környéke 
Program: 

8-12 óráig  
Légpuska és kispuska lövészverseny (ifjúsági, női és férfi, valamint 
meghívásos csapatverseny) kerül lebonyolításra 
Nevezési díj: Egyéni: ifjúsági és női verseny ingyenes 

Egyéni: férfi 300,-/fő 
Csapat (3 fő): 1.000,- Ft/csapat 

12 óra  Ebéd  
13-18 óráig  Szabadidős program „kicsiknek és nagyoknak” 

 

Szeretettel várjuk Beled lakóit! 
 

Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette: 
Pallag Jánosné művelődésszervező 


