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KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa
Előszó
Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok!
Szeretettel köszöntöm Önöket az újság első alkalommal történő megjelenésének alkalmából. Az ötlet, hogy egy faluújságot kellene
megjelentetni, már régen megfogalmazódott bennünk, de most jött el az idő, hogy meg is valósítsuk ötletünket. Kérjük Önöket,
hogy ötleteikkel, hozzászólásaikkal, kritikáikkal, írásaikkal segítsék munkánkat, hogy minden hónapban érdekes, tartalmas
olvasnivalót tudjunk biztosítani Önöknek.
Engedjék meg, hogy minden képviselő és a magam nevében megköszönjem Önöknek a 2010. évi Önkormányzati választásokon
való részvételt.
A nagyszámú részvétel után azt a megállapítást kell tennünk, hogy az itt élőket érdekli a demokrácia és figyelik, mit tesz az általuk
választott polgármester, illetve a képviselő testület.
A polgármesteri átadás átvétel során jegyzőkönyvben rögzítettük a közigazgatási hivatal munkatársai előtt azokat a hivatalos és a
törvény által megfogalmazott kérdéseket, amelyekre válaszolni kell ilyenkor.
Polgármesteri fogadóórát, minden második hét szerdáján 09:00-tól 12:00-ig tartok, azonban amikor a hivatalban tartózkodom, vagy
megállítanak az utcán, szívesen segítek. Esetleges kérdésével telefonon is forduljon hozzám bizalommal.
Telefonszámom: +36-20-9811-508
A hivatal mindig nyitva áll Önök előtt, mert mi vagyunk Önökért, és nem Önök vannak értünk.

Tisztelettel:
Bolla Tünde
polgármester

Önkormányzati hírek
A helyi önkormányzati választásokat követően Mázi László polgármester a munkakörét csak
2010. október 18-án adta át Bolla Tünde polgármesternek. A késedelmes átadás-átvétel oka az volt, hogy a
leköszönő polgármester megkérdőjelezte az önkormányzati választás tisztaságát, ezért megfellebbezte az eredményt.
A fellebbezésben szereplő időközi választási kérelmet mind az elsőfokú, mind a másodfokú választási bizottság elutasította.

Bakonypéterd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülését 2010. október 19-én megtartotta.
A Bakonypéterdi Képviselő-testület összetétele a következő:
Bolla Tünde

polgármester

Szabó Ferenc

alpolgármester

Krausz Zoltán

képviselő

Mázi Imre

képviselő

Nagyné Razgyel Anna Mária

képviselő

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önöket az Önkormányzati választás eredményeiről.
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Bakonypéterd polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
A szavazás
megkezdésekor a
névjegyzéken lévő
választópolgárok
száma

A szavazás napján
igazolás alapján
névjegyzékbe vett
választópolgárok
száma

A választópolgárok
száma a
névjegyzékben a
választás
befejezésekor

A
225

B
0

C
225

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
190
84,44 %
b) Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

190

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
3
1,58 %

H
187
98,42 %

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve

1
2

Kapott
érvényes
szavazat

Jelölő szervezet(ek)

Bolla Tünde
Mázi László

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

%

112
75

A választókerületben a választás eredményes.

Bakonypéterd egyéni listás választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
A szavazás
megkezdésekor a
névjegyzéken lévő
választópolgárok
száma

A szavazás napján
igazolás alapján
névjegyzékbe vett
választópolgárok
száma

A választópolgárok
száma a
névjegyzékben a
választás
befejezésekor

A
225

B
0

C
225

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

D
190
84,44 %
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59,89
40,11
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b) Szavazás
Urnában lévő
szavazólapok
száma

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

E

F

190

0

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
0
0,00 %

H
190
100,00 %

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1
2
3
4
5
6
7
8

Bolla Tünde
Krausz Zoltán
Mázi Imre András
Nagyné Razgyel Anna Mária
ifj Nochta József
Peidl Zsuzsanna
Szabó Ferenc
Szabóné Vincze Katalin

Jelölő szervezet(ek)

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

Kapott
érvényes
szavazat

121
106 Képviselő
87 Képviselő
77 Képviselő
41
60
96 Képviselő
72

A megválasztott képviselők száma: 4

A választókerületben a választás eredményes.

A megválasztott tisztségviselőknek gratulálunk, eredményes és sikeres munkát kívánunk Bakonypéterd
község további fejlődése érdekében!
Forrás: www.valasztas.hu

Felmondott a doktornő
2010. október 20-án, megkeresett a doktornő és tájékoztatott, hogy a háziorvosi szerződést felmondja. Indoklásul kijelentette, nem
személyes, hanem egyéb okok miatt kíván váltani. Együttesen kijelentettük, hogy nincs közöttünk semmilyen olyan vita, amely
befolyásolná a közös munkánkat. A doktornő 2010. december végéig kíván maradni.
Pótlásáról természetesen a lehető leghamarabb gondoskodunk.

Köszönöm eddigi munkáját, melyet 2008 augusztusa óta végzett a településen.
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Felhívás
Tisztelt sportolni vágyó és a kultúra iránt érdeklődők!
Amennyiben igényük van gyermek és (vagy) felnőtt tömegsportban részt venni, vagy színjátszó körben tehetségüket
kibontakoztatni, úgy kérjük, jelentkezzenek Szabó Ferenc alpolgármesternél a következő elérhetőségen: +36-88-498-518

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden bakonypéterdi lakost a
2010. november 25-én 17 00 órakor tartandó

TESTÜLETI ÜLÉSRE és
KÖZMEGHALLGATÁSRA
a Művelődési Házba.

Szeretettel várunk mindenkit, akik figyelemmel kísérik és szívükön viselik községünk fejlődését.

Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

A Képviselő-testület tagjai nevében

Bolla Tünde
Polgármester
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Tájékoztató:
A napokban kapták kézhez a köztársasági elnök úr, valamint a miniszterelnök úr levelét, melyben tájékoztatják Önöket, hogy a
magyar kormány létrehozott egy pénzalapot.
A Magyar Kármentő Alap létrehozásával a világ minden részéről, így Bakonypéterdről is elküldhetik az adományaikat a
vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére.
Mivel a támogatásnak ezt a formáját tekintjük a lehető legmegbízhatóbbnak, ezért a Bakonypéterdi Önkormányzat külön gyűjtést
nem szervez.

HOGY NYUGODTAN TELJENEK A NYUGDÍJAS ÉVEK!
Sajnálatosan Győr-Moson-Sopron megyében is nagy számban követnek el bűncselekményt az időskorú emberek sérelmére.
A bűnözők kedvelt célpontjai az idős emberek, akik segítőkészek, jóindulatúak, ezért nem feltételezik senkiről, hogy ártó
szándékkal közelednek feléjük.
A bűnelkövetők gyakran segítségnyújtás, segítségkérés, egy jó haszonnal kecsegtető vásárlás ürügyén férkőznek az idős emberek
bizalmába, akitől aztán igyekeznek minden mozdítható értéket elvinni.
Gyanakodjon, ha:
- hívatlanul, váratlanul megjelenik a villanyóra, gázóra leolvasó és mindenáron be akar jutni a lakásba,
- bank, nyugdíjintézet alkalmazottjaként becsönget, és a nyugdíjszelvényét kéri,
- idegen ember rosszullétet színlelve pohár vizet kér.
Mit tegyen, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává?
Otthonában:
Házának kapuját, ajtaját mindig tartsa zárva!
Idegent soha ne engedjen be!
Az Ön által kihívott szerelőt, szakembert se hagyja egyedül a lakásban!

Fontos megjegyezni!
Bankból, nyugdíjintézettől nem mennek házhoz ügyet intézni!
Legyen óvatos a házhoz becsöngető árusokkal! A „nagyon jó áron” kínált edénykészlet, ágynemű, tűzifa vásárlása esetén minden
esetben csak az eladó jár jól!
Mindig figyeljen arra, hogy ismeretlen ember ne lássa azt, hogy hol tartja a pénzét, értékeit!
Ha kérdése van, tanácsra, felvilágosításra van szüksége, keresse az Áldozatvédelmi Irodát
9021 Győr, Honvéd liget 1. 518. szoba,
vagy hívja a Rendőrség számát: 107
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk minden nyugdíjasunkat
2010. november 28-án 14 00 órakor megrendezésre kerülő

IDŐSEK NAPI RENDEZVÉNYRE
a Művelődési Házba.

Program: -

Köszöntő
Bakonypéterdi gyermekek műsora
Kötetlen beszélgetés
Zenés műsor

Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

A Képviselő-testület tagjai nevében

Bolla Tünde
polgármester
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Bakonypéterd címere:

Az önkormányzat címerén álló, csücskös talpú pajzs, vörössel és kékkel hasított mezejében arany pajzsfő. Az aranymezőben lebegő
helyzetű, indás, zöld szőlőfürt két levéllel. A vörös mezőben lebegő helyzetű, stilizált, gyökeres ezüst hársfa. A kék mezőben
növekvő helyzetben Szent Péter apostol szembe fordult alakja ezüsttel. Fejét arany dicsfény övezi. Jobbjában arany kulcsot,
baljában arany könyvet tart. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon feketével nagybetűs BAKONYPÉTERD
településnév.
A legkorábbi helytörténetet idézi a hárs, amely alatt egykor az első telepesek megpihentek. Gyökeres ábrázolása nem csupán a
letelepedőket jelképezi, hanem emléket állít mindazoknak, akik a ki- és betelepítések során szülőföldjüket kényszerültek új
lakhelyre változtatni.
A település életét meghatározó mezőgazdasági tevékenységre utal a szőlőfürt.
A község és a templom védőszentje, Szent Péter apostol alakja a vallásos hitre mint a legerősebb közösségteremtő és megtartó erőre
utal.
A címer színeinek szimbolikus jelentése:
arany/Nap: értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség;
ezüst/Hold: bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség;
vörös/Mars: hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;
kék/Jupiter: elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom;

zöld/Vénusz: szabadság, szeretet, szépség, örökkévalóság, remény.
A címeren a vörös és ezüst egymáshoz rendelése - az Árpád-ház színeiként - a község ősiségét jelzik, hiszen első okleveles említése
az Árpád-korból, 1262-ből származik.
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