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Pályázat a vízimalom rekonstrukciójáért A panelépületek tûzvédelmi

Örömmel jelenthetjük az újság olvasóinak és
a vízimalom megépítését szívén viselõknek,
hogy újabb jelentõs lépések történtek az elmúlt
hónapban is, hogy közelebb kerülhessünk célunkhoz, egy vízimalom megépítéséhez a ráckevei Duna partján.
2008. május végén az EN-COOP Kft. segítségével értesültünk egy pályázati lehetõségrõl, a
Norvég Civil Alap Támogatásáról. Ezt olyan
civil szervezetek, kiváltképp társadalmi szervezetek és alapítványok pályázhatják meg, melyek
fõ célja a kulturális örökségvédelem, valamint
az örökség komplex, hosszú távon fenntartható hasznosítása. A fentiek ismeretében a cég javaslata az volt, hogy nyújtsunk be egy pályázatot a Ráckeve város
és polgárai számára identitást és kulturális gyökereket jelképezõ vízimolnár hajó
helyreállításnak támogatására. A mûemléki örökség helyreállításán és megóvásán túl a pályázat tárgyát képezõ történelmi emlék kulturális, társadalmi és turisztikai jelentõséget és fejlõdést hozna a
város és lakói számára, melyet jól demonstrál a rekonstrukció érdekében a
korábbi években megvalósult egységes
összefogás.

A pályázat benyújtását Ráckeve város önkormányzatának képviselõ-testülete támogatta, így
a Magyar-Német Baráti Társaság Egyesülete és
a Savoyai Universitas Alapítvány közösen benyújtotta. A napokban érkezett a hír, hogy pályázatunk a formai követelményeknek már
megfelelt, és a tartalmi értékelése augusztus
10-ig elkészül.
Egy kép annak a bizonyítékaként, hogy a
Kerekzátony szigeten megtalált transzmissziós
tengely és Szeredi László által megõrzött napkerék ugyanarról a hajómalomról származik
(Riemer Alajos hajómalmáról). A fogak teljes
mértékben passzolnak, össze tudjuk õket építeni. Sajnos a kerekeket nem lehetett levenni a tengelyrõl, fel kellett a tengelyt darabolni, és úgy
kell kiesztergálni a megmaradt tengelycsonkokat, hogy a kerekek ne sérüljenek meg (ne törjenek el). Ezt a mûveletet Mihó József már elkezdte.
Szõgyényi Gábor

Augusztusi adózási határidõk
Augusztus 12., kedd:
• A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, az egészségügyi
szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói valamint a
vállalkozói járulék befizetése.
• Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0858as számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0808-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek személyi
jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak.
• Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) bevallása és befizetése.
• A biztosított õstermelõk 0858-ös számú havi
elektronikus adóbevallása.
Augusztus 15., péntek:
• Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása.

Augusztus 21., csütörtök:
• A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi adóelõlegének befizetése.
• A kulturális járulék havi elõlegének bevallása
és befizetése.
• A szakképzési hozzájárulás féléves elõlegének
bevallása és megfizetése.
• Az innovációs hozzájárulás havi elõlegének
bevallása és megfizetése.
• A rehabilitációs hozzájárulás havi elõlegének
bevallása és megfizetése.
• A havi ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése.
• A 0801-es számú havi bevallás benyújtása.
• a fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése.
Szeptember 1., hétfõ:
• A környezetterhelési díj elõlegének befizetése.
APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

problémái, és azok
lehetséges megoldásai 4.

Megoldások az érintett épületek tûzvédelmi helyzetének javítására
A megoldások egyik részéhez elõször gondolkodásmódunkon kellene változtatni, és belegondolni, hogy a szomszéd utcában, városban vagy a
tõlünk távol keletkezett lakástüzek akár nálunk is
elõfordulhattak volna, illetve emberi gondatlanságból bármikor elõfordulhatnak. Ha ezt a gondolatmenetet sikerül elsajátítani, illetve magunkénak érezni, akkor természetesen már azt is érzékelhetjük, hogy a megoldás kulcsa részben a kezünkben van, és mi mint érintett lakók sokat segíthetünk magunkon azzal, hogy a használatból
eredõ kockázatokat csökkentjük. Ehhez nem kell
mást tenni, mint a vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat betartani, azaz a használati problémák részben leírtakat nem elkövetni, illetve azokat felszámolni.
A használati részben említett utólagos homlokzati hõszigetelési munkálatok megkezdése elõtt
célszerû a területileg illetékes tûzoltóságot megkeresni, és náluk érdeklõdni az alkalmazható
anyagok vonatkozásában, vagy segítséget, tájékoztatást kérni, hogy a kivitelezõ milyen iratokkal igazolhatja az alkalmazni kívánt szigetelõrendszer tûzvédelmi megfelelõségét, és azt a
kivitelezés megkezdése elõtt már kérjük el tõle.
A létesítési gondok kiküszöbölése már bonyolultabb, idõ- és költségigényesebb. Saját magunk
védelmét is szolgáljuk, ha a lakáson belüli villamos vezetékeket a megnövekedett fogyasztási
igényeinknek megfelelõen felújíttatjuk.
Az utólagos tûzszakaszolási és füstszakaszolási problémák kiküszöbölése szintén jelentõs
anyagiakat igényel, melyet jelenleg a lakóközösségnek kell kigazdálkodnia, amennyiben úgy
dönt, hogy áldoz az épület tûzvédelmi helyzetének javítására.
A gépészeti rendszerekbõl adódó tûzvédelmi
hiányosságok részben és egészben egyaránt orvosolhatóak. Részmegoldást a szellõzõrendszerek
rendszeres tisztítása jelenti, mivel így meg lehet
akadályozni a zsír lerakodását a csõvezeték falán.
Természetesen ez önmagában nem elegendõ,
csak ideiglenes megoldás. Valamennyi szellõzõrendszer esetében a szintenkénti födémlezárásokat és vezetéklezárási lehetõségeket biztosítani
kell. A nem megfelelõ éghetõségû és tûzállóságú
anyagokat el kell bontani, és megfelelõre kell cserélni. A szükséges építési és átalakítási munkák
jelentõs anyagi ráfordítást igényelnek, azonban a
lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.
31.) Kormányrendelet 28. § 5. pontjában szerepel
a szellõzõrendszerek korszerûsítése és felújítása,
mely lehetõség kiaknázásával állami pénzeszközökhöz lehet jutni.
Vásárhelyi Zoltán
Ráckevei Tûzoltóparancsnokság

