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9. évfolyam 36. szám

TISZTELT BÁCSAIAK!
Két fontos dolog kívánkozik a címlapra.
Az egyik köszönet, melyben szeretnék
köszönetet
mondani
Borkai
Zsolt
polgármester úr és a saját nevemben
azért a választási részvételért, amely a
városban is példamutató volt, másrészt
azért
a
nagyarányú
támogatásért,
amelyet Önöktől kaptunk ebben a
választási fordulóban. Igyekszünk a
továbbiakban is meghálálni bizalmukat.
Az eddigi eredmények fényében azt
ígérhetem,
hogy
összességében
a
következő négy év sem lesz rosszabb,
mint az eddigiek voltak. Sajnos a
következő esztendő, az idei évet súlyosan
terhelő
válság
miatti
adóbevétel
jelentősen várható csökkenése miatt lesz
a gyenge láncszeme a következő négy évnek. Utána a szakértők szerint fellendülés várható,
amely remélem megint szép fejlődést jelent egyre szépülő, erősödő városunknak, így
településrészünknek is. Január 23-án a részönkormányzati választásokra készülünk, melyen a
már megválasztott elnök mellé négy tagot kell választanunk.
A másik fontos téma a karácsonyi ünnepkör. Már készülnek a családok, a szülők, a gyermekek
ennek a csodálatos ünnepnek a szeretetben való ünneplésére. Az európai kultúrkör, a
kereszténység legnagyobb ünnepe ugyanis arról a szeretetről szól, amelyet Jézus Krisztus
áldozata példáz. Természetesen a Szentestén Jézus Krisztus megszületését ünnepeljük, amely
viszont Szűz Mária szeretetből fakadó áldozatának köszönhető. Az irodalomban,
képzőművészetben Jézus Krisztus születése, élete és megváltó áldozata mellett nincs még egy
téma, amely ekkora befolyással lett volna a világirodalomra, a világ képzőművészetére.
A szeretet ott folytatódik, hogy ezidőtájt mindenki próbálja kitalálni, mi lehet az az ajándék,
amelynek szeretteink leginkább örülnének. A legszebb ajándék persze a személyes, sokszor
gyermekeink által készített ajándék. Nem a kereskedelmi propagandafüzetek fogják
megmondani, kinek mit ajándékozzunk, sokkal fontosabb a személyes jelleg. Ehhez az
szükséges, hogy figyeljünk egymásra. Ha figyelünk például egy tavasszal elsóhajtott
kívánságra, és idáig nem volt lehetőségünk teljesíteni, emlékezzünk rá karácsony előtt.
Aki még nem tette meg, az adventi időszakban érdemes kilátogatni a Széchenyi térre. Az idén
igazán a várakozás időszakához illő vásárt találunk ott, hagyományos magyar karácsonyi zene
szól, és 17 órától 22 óráig minden egész órában csodálatos fényjátékban gyönyörködhetünk.
Vasárnap délutánonként 5 órakor a kereszténydemokraták immár hagyományos 5 éves
gyertyagyújtási ceremóniája zajlik.
Minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Jó alkalom a
szeretetünk kimutatására, tegyék szebbé szeretteik számára ezt a néhány napot csakúgy, mint
az elkövetkező egy esztendőt.
dr. Ottófi Rudolf

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYE A 4. VÁLASZTÓKÖRZETBEN
(Révfalu keleti része, Kisbácsa, Bácsa, Sárás)
Polgármester
Borkai Zsolt
FIDESz-KDNP
Hegyi Zoltán
MSzP
Vörös Gyula
Jobbik

kapott szavazatok száma
2122

%
76,03%

463

16,59%

206

7,38%

Képviselő
Bárány István
Pro Urbe
Kristóf Zoltán
Jobbik
dr. Ottófi Rudolf
FIDESz-KDNP
Szigeti Roland
MSzP

kapott szavazatok száma
630

%
22,57%

208

7,45%

1689

60,52%

264

9,46%

Gratulálunk a nyerteseknek, munkájukhoz sok erőt, egészséget kívánunk.
KÖSZÖNET A MUNKATÁRSAIMNAK!
Eltelt négy év a mostani részönkormányzat életében is. Januárban kell új részönkormányzatot
választani, ezért szeretném megköszönni az elmúlt négy év munkáját az Önök által választott
öt munkatársamnak. Kik is voltak ők?
Dr. Ferenczy Zoltánné, alelnök: fáradhatatlan szervezőmunkájával sokat segített főleg az
égető körüli hatósággal folytatott vitájával. Ebben a négy évben fordult elő először, hogy a
város önkormányzata is mellé állt, jogi segítséget adott neki, a város is nyújtott be
fellebbezéseket. Szervezte továbbá a területünkön lévő zöldterületek, hősök szobra
környezetének szépítését, irányította a falugondnok munkáját.
Duck Liviusz volt a testület korelnöke. Korához képest hatalmas lelkesedéssel intézte a
közügyeket, főleg saját lakókörzetében. Az utóbbi években a nyugdíjasok szervezésében
jeleskedett.
Petrovicz Attila építészmérnökként sok jó ötletet adott, óriási érdeme az az alázatos
építésztervezői tette, amellyel a kisbácsai templom harangtornyát megtervezte, és lobbizott a
kivitelezéshez szükséges pénzügyi segítségért. A Krónika szerkesztését ő vállalta az elmúlt
négy évben.
Velin Csaba hasznos segítője volt a testületnek, lakókörnyezetére nagyon figyelt, sok hasznos
információt szolgáltatott. Sok hasznos észrevétele, véleménye sokszor döntően befolyásolta
döntéseinket.
Lizákné Reizinger Annamária hasznos szervezőmunkája hiányzott volna a testületből. Nagyon
lelkes tagja volt a részönkormányzatnak. A testületi üléseken értékes hozzászólásokkal hívta
fel magára a figyelmet.
dr. Ottófi Rudolf
SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Október 29-én köszöntöttük a Kisbácsán élő Szántó
Lászlóné Etus nénit 95. születésnapja alkalmából.
Kellemes kötelességünk volt, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök úr köszöntő oklevelét is átnyújthattuk
az ünnepeltnek.
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DECEMBER – KARÁCSONY HAVA

December hozza el számunkra a legszebb,
legbensőségesebb ünnepet az esztendőben.
A karácsony varázsa betölti az óvoda falait.
A fenyő és a közösen készített mézeskalács
illata, az adventi koszorú, melyen hétrőlhétre
meggyújtunk
egy
gyertyát,
a
gyerekekkel
felelevenített
népszokások
teszik
még
meghittebbé
az
ünnepi
készülődés hangulatát. Az adventi naptár,
mely Jézus születését megelőző napig tart,
segít nyomon követni az idő múlását.
December harmadik hetében aztán eljön a
nap, mikor minden elcsendesedik az
óvodában, és a gyermekek meghatottan
állják körbe a karácsonyfát. Az ajándékok,
az ünnepi teríték, a közös éneklés, a
gyertyafény és a szülőkkel együtt töltött
délután teszi teljessé az ünnepet.
Wass Albert gyönyörű soraival kívánok
minden kedves Olvasónak áldott Karácsonyi
ünnepeket.

Az év utolsó hónapjához érkeztünk,
ilyenkor az emberek átgondolják a maguk
mögött hagyott hónapokat, éveket. Mi is
átgondoltuk, hogy milyen jó dolgok történtek óvodánk életében. Sok örömteli pillanatot éltünk át, melyeket most szeretnék
megosztani kedves Olvasóimmal.
Elkezdődött az Úttörő utcai épület kerítésének javítása, külső hőszigetelése, megtörtént a bejárat átépítése és akadálymentesítése. A gazdasági fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével megvalósult az óvoda fűtésrendszerének és világításának korszerűsítése. Mindkét épületben
elvégezték a nyílászárók cseréjét. Kisbácsai
Tagóvodánkban a részönkormányzat támogatásának köszönhetően redőnyök, és árnyékolók kerültek felszerelésre, egy csoportunk új öltözőszekrényekkel gazdagodott.
Szeptemberben megnyitotta kapuit Boglárka utcai új óvodai egységünk, ezáltal
megoldódott a kisbácsai gyermekek elhelyezése. Köszönet a település vezetőinek,
hogy fontosnak tartották és támogatták
intézményünk fejlesztését, hogy korszerű,
esztétikus környezetben nevelhessük az
óvodánkba járó gyermekeket.
A december - Karácsony hava nem csak az
emlékezés, a várakozás időszaka is.

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
Némethné Pavek Márta
óvodavezető

"MINTHA MINDIG HARANGOZNÁNAK..."
December, ez a hónap ünnep... Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és a hó
fátylai mögött. Eszünkbe jutnak a gyermekkor karácsonyai, a papírra írt sorok a Jézuskának, a
zöld színes ceruzával rajzolt első karácsonyfa. Visszaidézzük ünnepre készülő édesanyánk
vanília, fahéj, narancs illatú konyháját, amint süteményeket készít a családnak. Vártuk kipirult
arccal, dobogó szívvel, mikor tárul fel az ajtó mögött a szépen feldíszített fa. Mi felnőttünk, a
titkok fája most a gyermekeké. Ők várják a csodát. Békében, a család szeretetével körbe
ölelve. Nekünk idősebbeknek elrepültek az évek, messziről int már az öregség és azt vesszük
észre felnőtt, vén gyerekek, hogy ez már nem emlék, mi már többet tudunk. Gazdagabb titkok
hívnak. Sokaknak jön még gond vagy szenvedés, de adjon az a tudat életerőt, hogy idős
korban is ott az ajtó mögött a derű, a megnyugvás.
A vámosi úti idősek klubjában is készültünk a szeretet ünnepére. Ajándékokat készítettünk az
adventi vásárra, aminek bevételét jótékony célra fordítják. Hozzánk járó időseinktől kértünk és
kaptunk régi, jól bevált sütemény recepteket az ünnepre, melyeket gyűjteménybe rendeztünk.
Szívből kívánjuk, hogy akik egyedül vannak vagy betegek, azok is nyugalomban, erős lélekkel
tudják eltölteni a karácsonyt.
Engedjék meg, hogy Ady Endre soraival zárjam gondolataimat, mindenkinek békés ünnepet
kívánva :
...De jó volna mindent, mindent,
elfeledni,
De jó volna játszadozó
gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
a világgal kibékülni,
Szeretetben üdvözülni..."
Szilvási Judit
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DECEMBER 6-ÁN MIKULÁS ÜNNEPSÉG VOLT
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A jól sikerült az ünnepségen 48 csomagot osztott ki a
Mikulás a gyerekeknek. Kb. 70 fő látogatta a rendezvényt.
Dr. Ferenczi Zoltánné képviselő asszony köszöntő szavai
után a Hangraforgó együttes téli ünnepkörhöz kapcsolódó
műsorát hallgathatták meg az egybegyűltek. A kézműves
sarokban
Takács
Zsoltné és Horváth
Viktória (Alkotni jó)
vezetésével karácsonyi díszeket készítettek a gyermekek. A
gyermekek
közös
éneke után a képviselő asszony bekísérte a
Mikulást, aki egy rövid verssel köszöntötte a
gyerekeket, majd kiosztotta zsákjából az ajándékokat,
melyet a gyermekek énekszóval köszöntek meg.
Köszönjük a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár jó
szervezését, és a színvonalas lebonyolítást.
IDŐSEK NAPJA
A bácsai részönkormányzat idén is megrendezte
Idősek Napja alkalmából az adventi ebédet. A
jelenlévő mintegy 70 bácsai nyugdíjas dr. Ottófi
Rudolf, a részönkormányzat elnöke köszöntötte,
aki a közelgő karácsonyi ünnepek jelentőségéről
is beszélt hívő, nem hívő számára egyaránt.
Ezután Karsai Klári és két tanítványa adott elő
rendkívül tartalmas, színvonalas karácsonyi
műsort. A műsorban kizárólag karácsonyi énekek,
versek szerepeltek, és egy csodálatos előadású
Ave Maria. A Csendes éjjel zárult a műsor, melyet
a nyugdíjasok együtt énekeltek a művésznővel.

Ezután a plébános úr, Egresits Ferenc atya mesélt
el egy tanulságos történetet egy látszólag üres,
de szépen becsomagolt dobozról, mely élete legbecsesebb emlékévé vált. Majd miután
kiosztották az ebédet, az atyával elmondtuk az asztali áldást.
Jó hangulatú beszélgetéssel, énekléssel telt az ebéd utáni időszak.


A WHO iroda tette közzé a Közélet c. újságban. „Győrben minden negyedik ember valamilyen
daganatos megbetegedés következtében hal meg. A 15-29 éves férfiak daganatos halálozása 1,7
szeresére emelkedett a fiatal nők körében 88 százalékos az emelkedés.”
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Hurrá bezárták!
Egyelőre nem szennyez a bácsai hulladékégető.
Sajnos
azonban
nem
lehetünk
felhőtlenül boldogok, hiszen nem a gátlástalan
működése, hanem a környezethasználati és
működési engedély hiánya miatt tiltotta meg
az égetést a Környezetvédelmi Felügyelőség.
2007 óta nem volt működési engedélye. A
hatóság korábbi vezetője ezt egy levéllel
oldotta
meg.
Ez
törvénytelen.
Zölderő
Környezetvédő és Szépítő Egyesület és Győr
város önkormányzata megfellebbezte, majd a
bírósághoz
fordultunk.
A
bíróság
már
másodszor hozott törvénytelen, az égetőnek
kedvező ítéletet. A Legfelsőbb Bíróság a
törvénytelenséget észlelve új eljárásra utasította a felügyelőséget. Ennek alapján tiltották meg
az égetést.
Egy kis visszatekintés :
- 1998-ban 8,2 m3 radioaktív kísérletből származó szintillációs anyagot égettek el 2-3 nap
alatt. (tudomásunk szerint ilyen precedens azóta sem volt)
- 2000-ben a megengedett dioxin 55-, majd 13 –szorosa a levegőben .(rákkeltő anyag)
Egyesületünk hozta nyilvánosságra.
- 2003. október: B határértéket meghaladó higany és arzénszennyezést mutattak ki az ivóvíz
kutak közelében lévő referencia kutakban.
- 2002-ben VITUKI méréssorozatot végzett (talajvíz, levegő, talaj)
Oldószer folyt a talajvízbe. Haváriaállapot az égetőben. „A megengedettnél 1000-szer nagyobb
a többletkockázat.” Még mindig nem számolták fel. A talajvíz meddig vitte el a szennyeződést?
A terület sérülékenységi mutatója 1o-es skálán 8. (3,6-felett magas kockázatot jelent)
Ahol még kimutatható az égető negatív hatása 2988 m (Egész Bácsa).
2004 júniusában szűrés nélkül a vészkéményen engedték ki a veszélyes füstgázokat. (A
lakosságtól főképpen hét végén sok jelzést kaptunk, hogy megnyitották a vészkéményt, de
csak kétszer sikerült bizonyítani.)
2008. dec.31-ig el kell végezni az égető hatásterületén élő lakosság egészségi állapotának
tényleges felmérését, írta az ÁNTSZ. Még el sem kezdték.
„A művek hatása hosszú távon fog jelentkezni” ANTSZ-VITUKI
A 123/1997.sz. KORM .rendelet: Vízbázison mérgező anyagok tárolása,feldolgozása tilos !
A hatóság kihúzta a vízbázist az égető alól (a korábbihoz képest 1 km-rel lecsökkentette).
Az új vízbázis határa épp az égető kerítésénél húzódik.
Lehet hogy nekünk nem elég egy vörösiszap katasztrófa ?
Dr. Ferenczi Zoltánné
részönkormányzati képviselő

HIT ÉS ALÁZAT

Régebben olvastam, ahogy csökken az emberekben a hit és az alázat,
úgy nő a depresszió. Aki életében nagy, maradandó dolgot alkotott, az
mind hívő ember volt. Vannak, akik csak tűzijátékkor néznek fel az égre,
a csillagok ragyogását észre sem veszik. Ezek a gondolatok akkor
jutottak eszembe, amikor dr. Ruppert István művész úrral egyidőben
hagytuk el a kisbácsai templomot. Megható volt, amikor távozáskor
térdet hajtott és keresztet vetett. Alázatát Istennek is megmutatta.
Hiszem azt, hogy a művész úr életét és munkáját „föntről” is segítik.
Nekünk kisbácsai hívőknek nagy ajándék a szép orgonamuzsika, amelyet
dr. Ruppert István és Kulcsár Viola szólaltat meg templomunkban. Milyen
szép lenne ha többen töltekeznénk a lélekemelő zenével!
Mindkettőjüknek köszönet érte.
További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Cs. Németh Margit
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SZITÁSDOMB FÜVÉSZKERT ÚJ SÉTAÚTJAI
A „Szitásdomb megint szép lesz” című tájékoztató cikkünkben fogalmaztuk meg Szitásdomb
füvészkert természetvédelmi programunkat. Ennek 11. pontjában írtuk: „A terület külső részén
sétautakat alakítunk ki, ahol séta közben megtekinthetők a belső részek védelemre érdemes
homoki növénytársulásai. Figyelni lehet az élet évszakokat követő változásait: virágokat,
pillangókat, madarakat, emlősöket. Gondolkodhatunk az élet szépségén és értelmén, mit
tehetünk a fenntartható fejlődésért. Ismeretterjesztő információs táblák segítenek megérteni
ezt a kis világot.” Nos 2010-ben a Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület tagjai sokat
tettek a megfogalmazott cél megvalósítása érdekében:
Márciusban 80 db kocsányos tölgy csemetét ültettünk a sétány mellé. Nyáron szakértőink
feltérképezték a védelemre érdemes homoki növénytársulásokat és azok környezetében
előforduló rovarokat, lepkéket, madarakat és emlősöket. Az életciklusok során bekövetkezett
változásokat, jellegzetességeket feljegyezték és fotókon rögzítették. A megfigyelés és kutatás
eredményét Horváth Gyula botanikus tagtársunk 9 színes, 80x60 cm méretű tablóban mutatta
be. A tablókat eső- és fényálló minőségben 6 információs táblán helyezzük el a most kialakított
sétaút mentén. Az információs táblákat 2011 márciusában állítjuk fel több civil szervezet aktív
jelenlétével.
A sétautak kialakítása jelentős gépi földmunkát
igényelt, mert a sok ide behordott építési törmelék
potenciális balesetveszélyt jelent.
A sétautakra egyenlőre semmiféle burkolót nem
tervezünk, úgy véljük, hogy rendszeres kaszálásával a
környezetnek megfelelő gyepfelület alakítható ki. Azt
gondoljuk, hogy így is alkalmasak lesznek sétára,
kocogásra, futásra, aktív kikapcsolódásra.
Egyesületünk gondolt az itt élő madarakra is. Ezért
madárodúkat állítottunk össze és azokat december
folyamán helyezzük ki a füvészkert fáira. Reméljük,
hogy télen óvja madarainkat és tavasszal fészkelő
helyül választják énekes barátaink.
Kérem kedves olvasóinkat, hogy Önök is segítsék a létszámban egyre csökkenő madarak
áttelelését azzal, hogy otthon rendszeresen feltöltik etetőiket, valamint odúkat helyeznek ki a
tél megpróbáltatásainak megkönnyítésére.
Az egyesület tagjainak lelkes önkéntes munkájának hatékonyságát segítette Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata anyagi támogatása (400 ezer Ft), amelyet a Környezetvédelmi Alapra
beadott pályázatunkra nyertünk el.
Reméljük, hogy az eredmények láttán a támogatás tovább folytatódik a kitűzött célok
maradéktalan megvalósítása érdekében. Abban is reménykedünk, hogy a lakosság is úgy ítéli
meg törekvéseinket, hogy személyi jövedelemadó 1%-val és más adománnyal hozzájárul a
Szitásdomb füvészkert fenntartható fejlődéséhez.
Dr. Ferenczi Zoltán elnök
CSALÁDI SPORTNAP
Ez év szeptember 22-én rendeztük meg az Üstökös FC-vel a
családi sportnapot. A bácsai pályán rendkívül változatos programot
állítottak össze a szervezők. Nagy öröm volt az örökifjú Röck
Samut üdvözölni a rendezvényen. A szépszámú résztvevő, főleg
óvodások, kis iskolások játékos sportvetélkedőkön vettek részt.
Az est záróeseménye Pomázi Zoltán, a Bojtorján frontemberének
koncertje volt.
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GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE
A győri 13080 hrsz-ú kisbácsai
sporttelep önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében áll a
győri 13080 hrsz-ú, 2 ha 2344 m2 területű (kisbácsai) sporttelep megnevezésű ingatlan.
Az Önkormányzatnak a sportcélú feladatai megoldásához ill. elősegítéséhez szükséges lenne a
fenti ingatlan, ezért annak tulajdonjogát az államtól meg kívánjuk igényelni.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 308/2004. (VII.8.) Kgy. sz. határozatával döntést
hozott a fenti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről. Az
ingatlan tulajdonjoga körüli peres eljárás miatt az önkormányzati tulajdonba igénylés nem
valósult meg.
A sportpálya tulajdonjogának megállapítására irányuló per jogerősen befejeződött, az ingatlan
a Magyar Állam tulajdonába került, a birtokba vétel azonban még folyamatban van a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása alapján.
Az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását az erre vonatkozó hatályos jogszabály és
eljárási rend alapján kívánjuk kérni a Magyar Államtól. Az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. tv. 36 § (2) bek. c) pontja alapján állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható
helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében. Az ingyenes átruházásról a Kormány
dönt. Az igényléshez mellékelni kell a képviselőtestület (közgyűlés) határozatát, amely az
állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza.
Fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen
elfogadni:
Határozati javaslat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri 13080
hrsz-ú, 2 ha 2344 m2 területű, sporttelep megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülését kezdeményezi.
A Közgyűlés felhatalmazza Borkai Zsolt polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére történő megszerzése érdekében.
Az ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§
(1)-(2) bekezdésében foglalt sportfeladatok megvalósítása érdekében kívánja tulajdonba
venni és felhasználni.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti
állapotának
felmérését,
szükség
esetén
kármentesítését,
és
az
ingatlanrész
vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült
költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti.
Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a
hasznosítási cél megvalósításáról.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az
ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban
van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal,
valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.
Az előterjesztést Győr Város közgyűlése 2010. november 25-i ülésén változatlan formában
jóváhagyta.
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HIRDETMÉNY
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRÓL
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a településrészi önkormányzati
képviselők választását
GYŐR-BÁCSA
GYŐR-GYIRMÓT,
GYŐR-KISMEGYER,
GYŐR-LIKÓCS,
GYŐR-MÉNFŐCSANAK,
GYŐR-SZENTIVÁN és
GYŐR-ÚJVÁROS településrészeken
2011. JANUÁR 23-RA (VASÁRNAPRA) tűzte ki.
Szavazni 8,00 órától 18,00 óráig lehet a következő szavazóhelyiségekben:
BÁCSA településrészen:

Kisbácsai Általános Iskola, Sövény u. 15.
Bácsai Művelődési Ház, Heltai J. u. 8.

A településrész választópolgárai a névjegyzékbe való felvételükről, illetőleg a
szavazással kapcsolatos tudnivalókról külön értesítést nem kapnak.
A névjegyzék 2010. december 8. és 12. között kerül közzétételre. Megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Győr, Árpád u. 36. alatti épületében a Népességnyilvántartó
Részleg I. emelet 4. sz. helyiségében.
Bácsán 4
településrészi önkormányzati képviselő megválasztására kerül sor.
A választást jelölés előzi meg. Településrészi önkormányzati képviselő-jelöltté az a
településrészen lakó, választójoggal rendelkező személy válik, akit a településrész
választópolgárainak 0,5 %-a, de legalább 15 választópolgár jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően
Bácsán 24 fő
ajánlása szükséges a jelöléshez.
Jelöltet ajánlani 2010. december 3-tól 16-áig a településrészi önkormányzati képviselőjelöltnek javasolt személyeknél, illetve a megbízottjaiknál található - a Választási Iroda által
hitelesített - ajánlóíven lehet. Jelöltet bejelenteni - forma nyomtatvány kitöltésével legkésőbb 2010. december 16.-án 16,00 óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál
(Polgármesteri Hivatal Győr, Városház tér 1., I. em. 43-44.).
Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat.
A jelölő szervezet Helyi Választási Bizottsághoz történő bejelentési határideje
ugyancsak 2010. december 16.-án 16,00 óra.
A jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bejelentéséhez szükséges formanyomtatványok, valamint a
jelölt ajánláshoz szükséges hitelesített ajánlóív beszerezhető a Helyi Választási Irodánál
(Polgármesteri Hivatal Győr, Városház tér 1., I. em. 43-44.).
Megválasztott településrészi önkormányzati képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb
szavazatot kapják.
Szavazni személyesen, a személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes okmányok
felmutatásával lehet.
A mozgásukban gátolt választópolgárok számára lehetőség lesz mozgóurna igénybevételére is.
Mozgóurnát a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál kell igényelni írásban.
VÁLASZTÁSI IRODA
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