Tisztelt Olvasó!
A veszélyhelyzet, a járványügyi készültség a gazdasági szereplők, a közösségek mellett a helyi
önkormányzatot is munkaszervezési és pénzügyi kihívások elé állította, rendezvények hiányában
kommunikációra döntően online térben maradt lehetőség. A képviselő-testület veszélyhelyzet alatt
nem tarthat üléseket, a helyi önkormányzat képviselői a döntések többségét online konzultáció során
megtárgyalják és ez alapján kerülnek meghozatalra polgármesteri határozatok. A kapcsolattartást az
idei év elnehezítette, a fontosabb rendezvények az októberi szabadtéri Vendel-nap kivételével
(gyermeknap, falunap, fúvószenekari találkozó, Mária-napi búcsú, testvértelepülési látogatás, adventi
programok) a 2020. december 7-re tervezett közmeghallgatással együtt elmaradtak.
Bogádi Lapok 2013. december óta nem jelent meg, a teljesség igénye nélkül egy karácsonyi
rendkívüli nyomtatott kiadással igyekszünk tájékoztatást adni az év fontosabb beruházásairól,
eseményeiről. A hírek összeállítása során a 2019-ben indult Bogád Község Önkormányzata facebook
oldalra és a megújulás alatt lévő www.bogad.hu oldalra is támaszkodtunk. Bízom abban, hogy a
folyamatban lévő beruházásokról, a rendelkezésünkre álló tervekről, megvalósításuk esélyeiről 2021ben már személyesen beszélhetünk.
Megköszönve a közösség és a helyi önkormányzat összes munkatársának éves tevékenységét, az
országgyűlési képviselő fejlesztésekhez nyújtott nélkülözhetetlen támogatását, a képviselő-testület és
a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai nevében boldog karácsonyt, sikeres új esztendőt
kívánok!

Bogád, 2020. december 23.

Pfeffer József polgármester

2019. decemberben Bakán István
bogádi Bem utcai lakos, 2020.
decemberben Fekete Józsefné, a
nyugdíjas klub leköszönt elnöke
ajánlott fel fenyőfát. A
településközpontban kialakított
tartóba helyezett fenyőt idén is a
helyi önkormányzat
foglalkoztatottjai díszítették fel.
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Magyar Falu Program
2019-ben Bogád csak részeredményt ért el Magyar Falu Programban. Három
fejlesztési célból egy sem járt önálló sikerrel, egy cél vonatkozásában
azonban Romonyával együttműködtek. Mezőgazdasági munkagépre
benyújtott önálló pályázataikban kölcsönösen vállalták a felek, hogy a másik
sikere esetén együttműködési megállapodást kötnek a munkagép (traktor)
használatára. Bogád, osztozva a szomszéd település sikerében, így
lehetőséget kapott, hogy szükség szerint igénybe vegye az eszközt, amelyet
Romonya Község Önkormányzatának ezúton is köszönünk, támogatásukra
folyamatosan számíthatunk.
A Magyar Falu Program 2020-ban megjelent felhívásai közül négyre
nyújtott be pályázatot a helyi önkormányzat, két fejlesztési elképzelés
sikerrel járt.
Bogád, Gólya utca felújítására Járó Szilvia Máriával készíttetett tervet az
önkormányzat, a Gólya utcát az ivóvíz gerincvezetéket záró tűzcsapig
tervezték aszfalttal borítani. 2020. április 30-án pályázatot nyújtott be a
község MFP Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020
című kiírásra. A 13.662.240 forint támogatást is tartalmazó döntési listát
2020. július elején tette közzé a kormány, 2020. július 14-én megérkezett a
támogatói okirat. A helyi önkormányzat a P-R Útépítő Kft.-vel kötött
kivitelezési szerződést bruttó 13.133.578 forint összegben. Az útfelújítás
2020. november 11. és november 14. között megtörtént. Az új aszfaltot mart
aszfalt padkával támasztották meg. A műszaki ellenőrzést Müller Attila
mérnök (Fectum Bt.) végezte. (A cikk mellett a fejlesztésről készült
fényképek láthatók.) A projekt befejezési határideje egyébként 2021.
december 31.
A művelődési ház alagsori helyiségeinek felújítására 2020. május 14-én
MFP Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás - 2020 alprogramban
benyújtott pályázatával sikerrel járt a helyi önkormányzat. A művelődési ház
felújításának tervei már évek óta rendelkezésre állnak, ennek egy részét
használták fel a dokumentációhoz. 2020. július közepén jelent meg a döntési
lista, július 20-án megérkezett a támogatói okirat, a sportegyesület egykori
öltözőrészlege 15.872.726 forint állami támogatással megújulhat és a
jövőben több mint százötven általános iskolás diák mindennapjait segítheti.
Hat gazdasági társaság kapott közvetlenül ajánlattételi felhívást, három
szereplő tett ajánlatot határidőre, a legalacsonyabb összegben a Pécsváradi
Építő Kft., így bruttó 19.930.566 forint vállalkozói díjjal a szerződéskötés
előkészítése megkezdődött. A projekt megvalósításának határideje: 2021.
augusztus 31.
A helyi önkormányzat mezőgazdasági munkagépre és játszótérbővítésre
(Petőfi utca) benyújtott pályázatai tartaléklistára kerültek.
A Pécsi Tankerületi Központ fenntartóként a Berze Nagy János Általános
Iskola két épületének teljes fűtéskorszerűsítésére nyújtott be pályázatot MFP
Iskolaépület felújítása – 2020 alcímre 2020. szeptember 17-én, november
20-án 13.747.942 forint összegű támogatói okirat érkezett a
kedvezményezetthez. A projektet 2021 áprilisában tervezik megkezdeni,
2021. október 31-ig kell befejezni.
A választókerület országgyűlési képviselőjének, Dr. Hoppál Péternek segítő
közreműködését ezúton is köszönjük!
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Bogádon 15 éve elérhető a Bursa ösztöndíj
Bogád 2020-ban is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez és 2020. októberben mind a hallgatóknak szóló „A”, mind a végzős
középiskolásoknak
hirdetett
„B”
konstrukcióra
pályázati
felhívást
tett
közzé.
A veszélyhelyzetre tekintettel polgármesteri határozattal, konzultáción a képviselőkkel egyeztetett
egyhangú támogatással a következő tanulmányaikat folytatók részesülnek a legmagasabb 5.000
forint összegű támogatásban: Balázs Máté (A), Biczó Petra (A), Buli Vivien (A), Godó Anna (A),
Hencz Kata (A), Hencz Réka (A), Kovács Panna (B), Ottó Vivien Anna (A), Paksi Norbert László
(A), Simara Bettina (A/passzív), Takács Rebeka (A) és Tóth Anett (A). Az EMMI Támogatáskezelő
Szervezete 2021. március 9-ig értesíti a kedvezményezetteket az önkormányzati résszel összegben
megegyező intézményi ösztöndíjrészről, az ösztöndíj teljes összegéről. Az ösztöndíj folyósításának
legkorábbi időpontja 2021. március.
Gratulálunk! Eredményes szemesztereket kívánunk!

Baranya Fejlődéséért Díjat kapott a Bogád-Hús Kft.
Bogád Község Önkormányzata nevében Pfeffer József polgármester 2020 júliusában
javaslatot tett a Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Fejlődéséért Díj adományozására a BogádHús Termelő és Kereskedelmi Kft. részére.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. augusztus 6-án hozott döntést az idei
díjak adományozásáról. A megyei önkormányzat 2020. augusztus 28-án 10 órától tartott ünnepi
közgyűlésén a Baranya Fejlődéséért Díjat dr. Őri Lászlótól, a közgyűlés elnökétől, Dunai Pétertől, a
közgyűlés alelnökétől és dr. Partos János megyei jegyzőtől Budai Lajos (j) és Jordán Ákos (b)
ügyvezetők vehették át.
A Bogád-Hús Kft. 2005-ben önerőből nyitott üzemet, 15 esztendő során pályázati forrásból számos
alkalommal bővítették a tulajdonosok, a gazdasági társaság közel negyven főt alkalmaz, 1,2 milliárd
forintot meghaladó éves árbevétellel rendelkezik. A társaság több mint háromszáz partnerének szállít
belföldön és már Erdélybe is juttat termékeiből.
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Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, miniszteri biztos levele

Tisztelt Bogádi Polgárok!
A 2020-as esztendő sajnos kicsit másképpen telt, mint ahogy azt egy évvel ezelőtt terveztük.
A koronavírus-járvány minden családra és minden emberre hatással van, a megszokott életünket
jelentősen átalakítja. A közösségi rendezvényeink, a személyes találkozások sajnos elmaradtak, vagy
csak egy kis részük valósulhatott meg.
Az idei év azonban Bogád fejlesztésében a gyarapodás és az eredményes kormányzati pályázatok éve
is volt. A korábbi évekről áthúzódó fejlesztések közül több projekt vehetett lendületet (egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztéséhez további 57 millió forint kormányzati támogatás három
községnek) vagy fejeződött be (iskolai étkező felújítása Vidékfejlesztési Programból 17 millió forint
támogatásból, több mint 6 millió forint önkormányzati önerővel, csapadékvízelvezető árok felújítása
a húsüzemtől a központig Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból közel 40 millió forint
támogatásból).
A falu vezetése az országgyűlési képviselővel összefogva, döntően a közös hivatal közreműködésével
számos rég várt fejlesztésre nyert pályázati támogatást, melyek a település jövőjére nézve fontosak:
-

Magyar Falu Program
Iskolaépület felújítása
Magyar Falu Program
Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás
Magyar Falu Program
Önkormányzati út és hídépítés, felújítás
Belügyminisztérium támogatás Szociális tűzifa
Bethlen Gábor alapkezelő Erdélyi testvérkapcsolatok működési támogatás

Összesen 2020-ban:

13.747.942 Ft
15.872.726 Ft
13.662.240 Ft
628.650 Ft
2.000.000 Ft
45.911.558 Ft

A 2019-ben megválasztott önkormányzati képviselők a polgármesterrel és az országgyűlési
képviselővel együttműködve a községet érintő ügyekben közösen, egységesen egy célt, Bogád
fejlesztését szem előtt tartva végezték a munkájukat az idei évben is.
Bízunk benne, hogy a következő esztendőben életünk visszatérhet a korábban megszokott
kerékvágásba és újra személyes találkozások alkalmával tudunk egyeztetni a település életéről, az itt
élőket leginkább érintő ügyekről. Addig is vigyázzunk egymásra!
Bogád, 2020. december 23.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánva:

Dr. Hoppál Péter
Bogád országgyűlési képviselője
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Csapadékvíz elvezető árok felújítása a Kossuth utca alsó szakaszán
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban meghirdetett Települési Környezetvédelmi
Infrastruktúrafejlesztések felhívásra benyújtott pályázaton „Csapadékvíz elvezetés fejlesztés
Bogádon” című projektre (TOP 2.1.3-16-BA1-2017-00009.) Bogád Község Önkormányzata 2017ben támogatást nyert, 2018-ban 47.915.020 forintról szólóan támogatási szerződést kötött. A helyi
önkormányzat a tervezési munkát és a közbeszerzési eljárást (Kbt. 115.§ szerinti eljárásban
kötelezően előírt öt helyett nyolc gazdasági szereplőnek is közvetlenül küldött ajánlattételi felhívást)
követően 2019. október 11-én a legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplővel, a Sztráda 92
Kft.-vel (7630 Pécs, Edison utca 3/a.) nettó 30.851.660 forint összegben kivitelezési szerződést
kötött. A legalacsonyabb ajánlat nem haladta meg az ajánlatkérő helyi önkormányzat rendelkezésére
álló fedezet (nettó 33.535.000 forint) összegét. A munkaterület átadására 2020. január 16-án sor
került. A felújítás során mederlapok elhelyezésével, új kapubejárók kialakításával a Bogád-Hús Kft.
üzemétől a településközpontig megújult a Kossuth utca páros oldalán lévő árokszakasz. A felújítás
2020. február 10-én a Vasas-belvárdi vízfolyástól kezdődött és 2020. júniusban közbeszerzési
szerződésmódosítást követően fejeződött be, a módosítás a Kossuth utca 2-4. közötti szakasz, az
iskolai buszöböl és a felújított szakasz településközponti záró részének fedésére terjedt ki, a
kedvezményezett az elmaradó elemekkel nem kompenzálható rész még rendelkezésre álló keret
terhére történő elszámolását kezdeményezte. A terveket a ViZ's Tervező és Szolgáltató Kft.
készítette, a műszaki ellenőrzést az AQUA-VIA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a
projektmenedzsmentet a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal végezte.

A pécsi állatkertnek nyújtott támogatást a helyi önkormányzat
Bogád Község Önkormányzata a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2020. április 30-án 104.000
forint támogatást utalt, két bengáli tigris, egy gyapjasfejű tamarin és egy akvárium élelmezéséhez, tartásához
nyújtott segítséget.
A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. és a Dr. Berze Nagy János Általános Iskola között az elmúlt
években megvalósult együttműködés az iskola bogádi és térségi diákjainak több alkalommal biztosított
tartalmas programokat.
A pécsi állatkert számos bogádi család kedvelt szabadidős célpontja. Örültünk, hogy a koronavírus járvánnyal
kapcsolatos önkormányzati kiadásaink kifejezetten alacsonyan tartásával lehetőségünk nyílt arra, hogy
jelképesen hozzájáruljunk az állatkert fenntartásához.
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Elkészült a bogádi Kossuth utca 2. és 80. számú ingatlanok közötti járdaszakasz
2019. október 3-án kelt döntéséről 2019. október 9-én tájékoztatta a helyi önkormányzatot a
Belügyminisztérium: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcím keretében Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása alcímen 85 százalékos támogatási intenzitás mellett a Kossuth utca 2. és 80. közötti
szakaszra megpályázott 812 folyóméter járdafelújításhoz 9.390.678 forint támogatást nyújtott, a vállalt önerő
mértéke 1.657.178 forint. A beruházás pályázat benyújtásakor tervezett becsült bruttó költsége 11.047.856
forint volt. Három ajánlatot kért a helyi önkormányzat, döntést hozott és 2020. február 7-én szerződést kötött
a legalacsonyabb ajánlatot tevő gazdasági társasággal. A Sztráda 92 Kft. nettó 8.648.000 forint és 2.334.960
forint általános forgalmi adó, összesen bruttó 10.982.960 forint összegért vállalta a kivitelezést. A
járdafelújítás előkészítő munkálatai áprilisban kezdődtek, az érintett szakaszon már 2020. februártól
árokfelújítást végeztek. Kerti szegély épült, a víz telekhatároktól való elvezetéséről az ingatlanok
tulajdonosaival egyeztettek. A tulajdonosok közreműködésére a járdaszintben lévő és utcára nyíló kapuk
problémakörének kezeléséhez is szükség volt. A helyi önkormányzat alapvetően egy, alapos műszaki
alátámasztással, kivételesen kettő kivezetést tervezett a járdában megőrizni vagy kiépíteni. A kerti szegély
építése mellett a járda új aszfaltborítást kapott.
A helyi önkormányzat a kivitelező Sztráda 92 Kft.-től a támogatással kötött szerződésen felül további két
munkát rendelt meg: (1) egyes járdaszakaszokon az alapozás hiányából fakadóan teljes bontást kellett végezni,
ez bruttó 1.145.078 forint, (2) a magáningatlanok telekhatárától a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programból készült árokhoz a járdába helyezett vízelvezető rácsokkal, egyéb csővezetékkel épült kapcsolat,
ez bruttó 1.423.386 forint önkormányzati többletkiadással járt. A projekt során érintett kapubejárókat eredeti
állapot szerint újította fel a kivitelező. A helyi önkormányzat egyébként megvizsgálta az eredeti állapotuknak
megfelelően csak zúzalékkal helyreállított kapubejárók egységes arculattal történő kialakításának lehetséges
megoldásait, felmérés készült, 21 darab bejáró betonnal való kialakításának bruttó 3.502.062 forint költségét
azonban a helyi önkormányzat önerőből már nem tudta vállalni.
Az eredeti állapottól függetlenül is lehetősége volt minden tulajdonosnak arra, hogy a kivitelező helyszínen
lévő építésvezetőjénél saját költségére aszfaltozást rendeljen. A kivitelező négy centiméter vastagságban
négyzetméterenként nettó 5.500 forint összegért készített aszfaltburkolatot a kapubejárókra. A húsüzem
közelében fekvő ingatlanok kapubejárói a tulajdonosok költségviselése mellett készültek el.

Zrínyi köz hiányzó szakaszának befejezése
A településen folyamatban lévő beruházásokra tekintettel 2020. május 29-én újabb munkát rendelt meg a helyi
önkormányzat, nettó 886.080 forint és 239.242 forint általános forgalmi adó, összesen bruttó 1.125.322 forint
összegért a korábbi ajánlatoknál kedvezőbb áron a Zrínyi köz hiányzó szakaszát készítette el a Sztráda 92 Kft.

Aszfaltozás Felsővenyet dűlőben
2013. októberben készült az első kettőszáz méter szilárd burkolatú út Felsővenyet dűlőben. A képviselőtestület az elmúlt esztendőkben többször törekedett forrást találni vagy elkülöníteni újabb szakasz
aszfaltozására. Egy ütemre rendelkezésre is állt a szükséges keret, azonban az érintett lakók türelmét kértük és
hosszabb szakasz kialakítását tűztük célul.
2020. márciusban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábban három ütemben tervezett folytatást
egyszerre készítteti el. 2020. május 18-án Bogád Község Önkormányzata szerződést kötött a Sztráda 92 Kft.vel, a gazdasági társaság vállalta, hogy 123 + 169 + 100, összesen 392 folyóméter hosszban 3 méter
szélességben nettó 7.437.796 forint + 2.008.205 forint általános forgalmi adó, azaz bruttó 9.446.000 forint
összegért elkészíti a beruházást. A fejlesztés pályázati támogatás nélkül, önkormányzati forrásból Pünkösdöt
követően, június 2-án és június 3-án valósult meg. A helyi önkormányzat 2020. november 30-ig két egyenlő
részletben fizette meg a vállalkozót megillető díjat. Egyes garanciális észrevételekről 2020. október 12-én
bejárást tartottak, 2021 tavaszán tartják a következő szemlét.
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Bogád Partner Program
A helyi önkormányzat a koronavírus terjedésének első hulláma során szükség szerint gondoskodni
volt köteles a hatvanöt év felettiek ellátásáról és az otthonmaradás segítésére is kidolgozta a Bogád
Partner Programot. A programba bevont gazdasági szereplők segítséget nyújtottak csomagok,
rendelések összeállításában, házhoz szállításában. A Programban részt vett a Coop és a Reál helyi
üzlete, a Nemzeti Dohánybolt, a Kozár Patika Kft. nagykozári Hunyor Gyógyszertára. Kiemelt
partner volt a Bogád-Hús Kft., amely rendszeresen állított össze kedvezményes áron vásárolható
egységcsomagokat. Kacsándi Márta (BrokkOli) zöldség- és gyümölcsáruval, Kárpáti Gábor méhész
mézzel, Sebestyén László és Németh Julianna (HugiGomba) gombával vett részt a programban. Helyi
varrónő segítségével már március végén textilmaszkot juttatunk el a védendő korosztály postaládáiba.
A Gólya utcában a vízmű segítségével tűzcsapon kialakított vízvételezési lehetőséggel a fagyveszély
közeledtéig biztosított az önkormányzat a gerincvezetéktől távolabb élőknek is egészséges ivóvizet.
Az iskolai digitális munkarend támogatására márciusban 1.000.000 forintot különített el a község,
két családnak táblagépet adott ideiglenes használatba, decemberben egy laptoppal és négy
webkamerával járult hozzá a tantermen kívüli oktatáshoz.
Minden együttműködést, támogatást a teljes közösség nevében ezúton is köszönünk.

Augusztusban kormányhatározattal kapott többlettámogatást három község
egészségügyi fejlesztése
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére
2015-ben megjelent felhívásra 2016-ban eredménnyel pályázott Nagykozár, Bogád, Romonya és a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal, 2017-ben támogatási szerződést kötöttek, 2018-ban műszaki tartalmat nem
érintő módon az építőipari költségek emelkedésére tekintettel áttervezték és engedélyeztették a
létesítményeket. Bogádon új rendelőt védőnői szolgálattal, iskolaorvosi feladatellátással, Nagykozárban új
rendelőt védőnői szolgálattal, Romonyán a korábbi közös hivatal helyiséginek átalakításával védőnői szolgálat
kialakítását tűzték célul. 2019-ben közbeszerzési eljárást folytattak le, hat gazdasági szereplőt közvetlenül
hívtak fel ajánlattételre, mindhárom önkormányzat két-két gazdasági társaságra tehetett javaslatot, az
ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosított. A legalacsonyabb ajánlatot mindhárom rész (Bogád,
Nagykozár és Romonya) vonatkozásában a Spirit of Europe Kft. tette. 2019. április 30-án kivitelezési
szerződést kötöttek a Nagykozár vezette konzorcium tagjai és a közel 200 millió forint összegű projekthez
összesen 25 millió forint önerőt is elkülönítettek. A kivitelezési szerződést két feltétellel kötötték: a 2015-ben
még pályázati felhívásban szereplő 250.000 forint négyzetméterenkénti fajlagos költségkorlát alóli mentesség,
valamint 57.418.690 forint többlettámogatás iránti kérelem pozitív elbírálása. Az előbbi feltétel már korábban
teljesült, 2020. augusztusban pedig többlettámogatás nyújtásáról szóló döntést hozott a kormány, ezzel egy
lépéssel közelebb kerültek az önkormányzatok a projekt megvalósításához. A kivitelező Spirit of Europe Kft.t a szerződés hatálybalépéséről tájékoztatták az önkormányzatok, egyelőre nem érkezett válasz arról, hogy a
gazdasági társaságnak a szerződéskötés és a hatálybalépés között eltelt másfél esztendőre tekintettel már nem
áll érdekében a szerződés teljesítése. Amennyiben érdekmúlás következett be, a helyi önkormányzatoknak
hatályos kivitelezési szerződés hiányában újabb közbeszerzési eljárás során kell kivitelezőt választaniuk.
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Megújult az iskolai étkező
Vidékfejlesztési Programban megjelent pályázati felhíváson támogatást nyert Bogád Melegítőkonyha
és étkezőhelyiség felújítása, bővítése címmel, a támogatás teljes összege 17.526.185 forint volt. A
helyi önkormányzat öt gazdasági társaságnak ajánlattételi felhívást küldött, négy ajánlat érkezett, a
legalacsonyabb összegben a Szabadi és Társa Kft. tett ajánlatot, nettó 23.513.847 forint vállalkozói
díjjal, 2019. június 14-én szerződéskötésre került sor, a nyári tanítási szünetben megkezdődött a
felújítás. A projekt a gyermekétkeztetés feladatellátásra tekintettel kivételesen nettó összegben
valósulhatott meg, általános forgalmi adóval nem kellett számolnia a megrendelő önkormányzatnak.
A szakági tervek ajánlatkéréskor nem álltak teljeskörűen az önkormányzat rendelkezésére, elsősorban
gépészeti, villamosági (villámvédelmi) kérdéskörben további kiadásokkal és elhúzódó munkával
kellett számolni. A tervezett önerőn felül további 2.000.000 forintot különített el a település. A
koronavírus első hullámára tekintettel az étkeztetett diákok száma minimálisra csökkent, a
feladatellátás a művelődési házban kialakított ideiglenes épületben maradt 2020. őszi szünetéig. A
felújított és bővített épületbe új égerfabútorokat rendelt a község egy siklósi asztalosmestertől és
folyamatosan szerzett be eszközöket, gépeket. Speciális edénytárolókat írt elő a NÉBIH, a helyi
műhelyben ezek is elkészültek, a nyílászárókat is projektet meghaladóan önerőből láttuk el rovarvédő
hálóval. A használatbavételi engedély megszerzéséhez akadálymentes parkolót kellett létesíteni. A
projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása feladatokban a Protask Esemény- és
Projektmenedzsment Kft. és a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. működött közre.
A megtakarított állami támogatás lehetővé teszi azt, hogy az iskolai étkező az első olyan középület
legyen Bogádon, amelyben klímaberendezést szereltet az önkormányzat. Számítani lehet további
eszközbeszerzésekre és jövőre jó eséllyel elkezdődhet az udvar térkövezése is.

Az iskolai étkező korábbi belső terének felújítása mellett új épületszárnnyal bővült.
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Szeptemberben elkészült a Kossuth utca 42. számú ingatlan belső felújítása
2008-ban a helyi önkormányzat ingatlant vásárolt. 2012-ben Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban
több fejlesztésre: a köztemető kerítésének megépítésére, az iskola és a temető közötti járda kivitelezésére,
valamint a Kossuth utca 42. külső felújítására nyert támogatást Bogád. A három fejlesztésre nyert teljes összeg
az épületre nyolc éve kihelyezett projekttáblán a mai napig látható. A külön bejáratú hátsó szobát éveken át
egy helyi közfoglalkoztatott bérlakásként használhatta, az elavult fűtési rendszert működtette. Az épület belső
felújításához Emberi Erőforrás Operatív Programból idén több mint 1.300.000 forintot használhatott fel az
önkormányzat. A korábbi esztendők közműcsatlakozásai után az utóbbi közel másfél évben Schmidt József
képviselő koordinálásával a Kék-Hő Kft. kazáncserét, fűtéskorszerűsítést végzett, Karsainé Baktai Julianna
alpolgármester összefogásával az önkormányzati műhely és önkéntesek a belső tér megfelelő kialakítását
végezték el sokszor munkaidőt meghaladó társadalmi munkában. A Kossuth utca 42. számú ingatlan a Bogádi
Nyugdíjas Klub székhelye lesz. 2020. szeptembertől hétfőn és kedden délelőtt az általános iskola
csoportbontások során veszi igénybe az épületet. Szeptembertől fogadják vendégként a Diabelli Művészeti és
Oktatási Alapítvány zeneiskoláját is, amely egy Virág utcai magáningatlanból keresett helyet és délutánonként
három - négy órában, számos hangszeren negyvenöt helyi diáknak nyújt zenetanulási lehetőséget.

A Bogád, Kossuth utca 42. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan belső felújítása

Veszélyes fákat vágtak október végén
2020. október 27-én 8 órától a Béke téren Dombai Csaba szakember távolított el három kiszáradt fenyőfát és
csonkolt öt-hatméteres törzsmagasságig idős kőris- és juharfát. A Béke téri munkavégzést az általános iskolai
őszi szünet biztonságosabbá tette. A Virág utcában, a közös hivatal közelében egy öreg diófa lombkoronáját
is rendbe tették. Mindegyik helyszínen légvezetékek érintkeztek a lombokkal vagy közelükben haladtak el
kábelek.

Egyéves a temető melletti park
Előkészítést követően egy éve, 2019. november 9-én a helyi önkormányzat önkéntesek jelentős csoportjával
(10 millió fa) faültetést végzett. A csemetéket néhány hónap dőlését követően már érdemes volt figyelemmel
kísérni, az önkormányzati dolgozók 2020. február 25-én a megfelelő irányból megtámasztották a fiatal
kőriseket, hársfákat. Az összes fa megeredt, lombot eresztett. A műhely munkatársai csapadékhiányos
időszakban öntözik a fákat. 2020 tavaszától az öntözést a patakhoz helyezett betonlapok lépcsőként segítik.
A közelben megvalósított két beruházás (árok- és járdafelújítás) során a fákkal ültetett terület keleti sávját
munkagépek vették igénybe és a legutóbbi, 2015. tavaszi (Wolfbau Team Kft. / szennyvízberuházás)
kiigazításához képest egyenetlenebbé tették. Helyi lakostól érkezett tiszta föld májusban, amelyet 2020. május
27-én a kivitelező Sztráda 92 Kft. elterített.
2020. júniusban Vidékfejlesztési Programból finanszírozott országos fásítási program keretében kőrisfa és
hársfa igénylésére törekedtünk 2020. őszi ültetéssel, amely méltó folytatása lett volna a 2019 őszén végzett
munkának. Több mint ezer önkormányzat igyekezett egyidőben, online, térítés nélkül sorfákhoz jutni,
versenyjelentkezéssel. Az igényléshez megadott weboldal kétszeri túlterheltségét követően végül a 2021.
tavaszi ültetési időszakra hegyi juharból igényeltünk sikerrel tíz darabot, a juharfákat jövő áprilisban a temető
és közút közötti területen vállaltuk elültetni.
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Szociális tűzifa már decemberben
2020. december első hetében a Mecsekerdő Zrt.-től megérkezett a Belügyminisztérium által nyújtott
támogatásból vásárolt szociális tűzifa, amelynek házhoz szállítása a héten megkezdődött.
Harmincöt személy nyújtott be határidőben eredménnyel kérelmet, háztartásonként 0.943 erdei köbméter, azaz
1,65 köbméter tűzifát visznek házhoz az önkormányzati műhely munkatársai.
2020. augusztus végén harmincnyolc erdei köbméter szociális tűzifát igényelt a helyi önkormányzat, a
Belügyminisztérium harminchárom erdei köbméter tűzifa támogatásról szóló döntést hozott.
Bogád Község Önkormányzata 628.650 forint támogatásban részesült, erdei köbméterenként 1.000 forint +
áfa önrészt, összesen bruttó 41.910 forintot kellett a tűzifa beszerzéséhez vállalni. A szállítási költség a helyi
önkormányzatot terheli.

Zártkörű megemlékezések

2020. március 15-én az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcról (b), 2020. június 4-én a Nemzeti
Összetartozás Napjáról, a trianoni döntés századik évfordulójáról (j) is megemlékezett a képviselő-testület.
2020. október 23-án az 1956-os forradalom emlékére gyertyákat gyújtottak az általános iskola mellett lévő
kopjafánál.

Sporttábort tartott a Bogádi Sportegyesület augusztusban
Labdarúgótábort szervezett a Bogádi Sportegyesület 2020. augusztus 10-14. között a labdarúgópályán és a
művelődési házban Bogádon. Tizenöt helyi és környékbeli gyermek vett részt a programsorozaton. Délelőtt
edzéseket tartottak a pályán, délután a művelődési házban közösségi játékokkal töltötték az időt (asztalitenisz,
biliárd, csocsó, kártyajátékok). A tábort a kozármislenyi Két Szekér Fogadó ebéddel támogatta, a zárónapon
labdarúgással egybekötött strandolásra is jutott idő Sellyén.
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Az önkormányzat műhelyének idén is sokat köszönhetünk

Az önkormányzati műhely a közterületek karbantartása mellett több kültéri felújításra, fejlesztésre is figyelmet
tudott fordítani, virágtartó edények készültek korlátozott számban, amelyeket házhoz szállítottak, padok
készültek (b) és védőkorlát kihelyezésére (k) került sor, zászlót cseréltek (j) a középületeken és a nagykozári
bekötő út mellett telt árkot is kitisztították. Játszótéri hinták tartóoszlopait erősítették meg betonnal, a posta
előtti padot is teljesen felújították. Közlekedési táblák kihelyezésre került sor, megrongált fedést cseréltek a
homoktetői buszvárón és akadálymentes parkolót betonoztak a felújított iskolai étkező előtt. Nagy mennyiségű
zöldhulladékot szállítottak feldolgozásra, segítettek az idei e-hulladékgyűjtés során és kiszállították a szociális
tűzifát. Kiemelkedő segítséget nyújtottak júliustól szeptemberig a Kossuth utca 42. belső felújítása során. A
műhely munkájához nélkülözhetetlen segítséget jelentett a Romonya által Magyar Falu Programban nyert és
együttműködési megállapodással nyújtott mezőgazdasági munkagép. Köszönjük.

Kápolnásdomb után újabb lovasíjászpályát avattak Bogádon
A kápolnásdombi lovas hagyományőrzők évtizedet meghaladó tevékenysége mellett a Kassai Lovasíjász
Iskola diákjaiból egy lelkes csapat edzőpályát és közösséget épít Bogádon. Wahler János birtokán, Dobosi
László szervezésében 2020. augusztus 17-én 17 órától versennyel avatták az új pályát.

Gyógyszertár nyílt Bogádon
2020. november 30-án 13 órakor
megnyitott a nagykozári Hunyor
Gyógyszertár bogádi fiókgyógyszertára.
Hétfő és péntek: 13.00 – 17.00
Kedden ZÁRVA.
Szerda és csütörtök: 8.00 – 14.00
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Rendezvény helyett házhoz ment a Mikulás
A koronavírus terjedésére tekintettel Mikulás-napot sem szervezett idén az önkormányzat, előzetes
regisztrációt követően az ajándékcsomagokat több mint száznegyven gyermeknek vittük házhoz december első
hétvégéjén. A hatvankét év felettiekhez a képviselő-testület tagjai ünnepi figyelmességgel igyekeznek eljutni
2020. december 24-ig. A 7-12. osztályos diákok részére egyszeri karácsonyi támogatásra (ösztöndíj) tettek
közzé felhívást.

.

A Vendel-nap 2020. október 18-án 11 órától szabadtéren megrendezésre került,
az ott készült fényképekkel zárjuk a lapot, köszönjük, hogy elolvasta és áldott
karácsonyt, boldog új esztendőt kívánunk!
Bogád Község Önkormányzata
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