„Aki mást felüdít, maga
is felüdül.”

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS
I.évf.9.sz — Magyarbánhegyesi HAVILAP
2013.november

Példabeszédek Könyve 11,25
Tartalomból:
Egyre többen vannak, akik egyedül,
magányosan töltik a szabadidejüket, főként hétvégéken. A magány azonban senkinek nem
válik hasznára, nem hoz lelki felüdülést. Aki azonban közösségi alkalmakon vesz részt, észreveheti, hogy lelkileg megerősödve telnek hétköznapjai. Éppen ezért szeretettel hív-

1. : Kitüntetés
2. : Önkormányzati ülésről és rendeletek
3. : Események: - Taekwon-do hírei
- Óvoda bálról
Mottó: " ....jótetted ne kikényszerített,
hanem önkéntes legyen...." ( Filemon 14 )

KITÜNTETÉS:

juk a református és evangélikus istentiszteleteinkre, és közösségi alkalmainkra.
Alkalmaink az evangélikus templomban (Jókai utca)
vasárnaponként 14.30 órakor kezdődnek. Minden hónap 2.,
és 4. vasárnapján református istentiszteletet tartunk, míg 1.,
3., és 5. vasárnapokon evangélikus istentisztelet van. Minden évben több alkalommal tartunk beszélgetős délutánokat, katolikus testvéreinket is hívva, melyek időpontját az
istentiszteleteken hirdetjük.

IMPRESSZUM:
Bánhegyesi HÍR-FORRÁS.
Kiadja: Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
Példányszám: 1000 db (A/5-8 oldal). Felelős szerkesztő: Béres Ildikó.
A kiadvány ingyenes.
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Egy élet munkájának ajándékát, a gyémánt diplomáját vehette át az idén szeptemberben Szloszár Ferencné
Margó néni 60 évet töltött óvónőként. 1953-ban kapott óvónői diplomát, és 1989. január 1-el ment nyugdíjba. Az Önkormányzat méltó ünnepléssel köszöntötte ez alkalommal
Margó nénit, akit a fia kísért el. A polgármester asszony köszöntésében hangsúlyozta: szigorúan, következetesen, és
mégis emberségesen végezte munkáját. Sok emlék idéződött fel a beszélgetések kapcsán. Meghatódva fogadta a
képviselők személyes köszöntését. Köszönetét fejezte ki a
sok figyelmességért, az emlékezésért, hogy még mindig élő
kapcsolata van a faluval.
Az Önkormányzattól az óvónők, volt munkatársak kíséretében átmentek a felújított óvodába. Nagy örömmel nézte
végig a mai helyiségeket. A nagyszerű, örömteli beszélgetések késő délutánig folytatódtak. Emléke még sokáig élni
fog. Margó néni is belép azok közé, akikre büszke lehet a
falu lakossága.

Önkormányzati ülésről és rendeletek:
- Ivóvíz minőségi program önerejének biztosítása: a Kormány magához vonta az önerő biztosítását. Minden munkálatot a megyei bizottság intéz. Ezért az önerő biztosítása 100 %-os. Az Önkormányzatnak nem kerül pénzébe
az önerő.
- Napirendre került Mezőhegyes város önálló csatlakozásának igénye a Sani-Med Trans Kft. orvosi ügyeletéhez
való csatlakozásának megvitatása. Felmerültek kérdések,
azzal kapcsolatban, hogy elbírja-e látni ezt a nagy területet
jelen helyzetében a cég. Ezért a Testület kérdések formájában tájékozódik az orvosi ügyelet felszerelésének, bővítésének lehetőségeiről. A válaszokat Dr. Piriczki Béla főorvos úrtól, a Kft. ügyvezetőjétől várják.
- Helyi adókról szóló törvény magalkotása: Több rendelet, szabályozás idejét múlt. Az időközben történt törvényi
szabályozás előírások változása miatt szükséges a módosítás. A testület megvitatás után elfogadta a helyi adókról
szóló rendeletet:
Az alábbiakban ezt olvashatják:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestületének
/2013.(X.) Önkormányzati rendelete
a helyi adóról

A Világbajnokságon egyébként 67 ország 1047 versenyzője vett rész, a magyar válogatottnak 3 bronzérmet sikerült
nyernie: Molnár Márk egyéni küzdelemben, a felnőtt férfiak
(Szász Péter, Pataki Krisztián) tradicionális küzdelemben,
és a felnőtt férfi csapat erőtörésben állhatott a dobogóra.
Ehhez a nagyszerű eredményhez bizony sok előzetes
munkára volt szükség - eleveníti fel Tamás József az elmúlt időszakot. Áprilistól kezdve heti 10 - 12 alkalommal
tartottak 1 1/2 órás kemény edzéseket. Boglárka is részt
vett egy 10 napos edző táborban, ahol Debreczeni Dezső
4 -szeres kick-box világbajnok készítette fel a versenyzőket. Alkalma volt egy 1 napos szemináriumon részt venni,
melyet szintén egy 5-szörös ukrán Taekwon-do világbajnok, Káta Solovei tartott. Az erőnlét nagyon fontos ebben
a sportban is, melyet itthoni segítők is erősítettek, mint pl. :
Musztafa Imre erőemelő edző, és Gábor Gergő .
A világbajnokságon a felkészítő edzők is részt vettek és
segítették a magyar csapatot. Tanácsokkal, technikai bátorítással, s nem utolsó sorban, lelkiekben is mindent megtettek, hogy a Magyar csapat méltó eredményt szerezzen
e sport- ágban is hazánknak.
Büszkék lehetünk, hogy kis falunkban is élnek olyan elkötelezett emberek - FIATALOK! - akik kitartó munkájukkal
bátorítást, erőt adnak a környezetüknek. Ez a felkészülés
is sok anyagi kiadással járt.
Köszönetét fejezik ki azon személyeknek, akik ebben
segítséget nyújtottak: Magyarbánhegyes Képviselő testülete valamint Dr. Szikszai József, Popon Csaba, Tamás
József és a magyarbánhegyesi Szabadidő klub. Nem utolsó sorban a család mely megteremtette a hátteret.

Magyarbánhegyes Község Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1990.évi C. törvény 1.§(1) bekezdésében,

A visszatérés után még keményebb edzésbe fogott Boglárka. A világbajnokságon megtapasztalt technikákat, ellesett megoldásokat gyakorolja nagy lelkesedéssel.
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Óvoda - bál. Közel 700 ezer Ft bevételük lett, melyet szintén az óvoda fejlesztésére fognak fordítani. Gratulálunk a
munkájuknak, és további eredményes munkát kívánunk!

Egyéb események:

valamint az 5.§ b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
Magánszemélyek kommunális adója

ITF Taekwon-do Világbajnokság, 2013 Benidorm, Spanyolország

1. §

A festői szépségű, Földközi-tenger partján fekvő spanyolországi Benidormban rendezték meg 2013. 10. 23-27 között
az idei ITF Taekwon-do világbajnokságot. A magyar ifjúsági
női válogatott tagjaként az utazók között volt Tamás Boglárka, a Magyarbánhegyesi Korvin Taekwon-do Klub I. Danos
mestere is. Boglárka 3 egyéni számban: -55 kg küzdelem,
egyéni formagyakorlat, egyéni erőtörés, és 3 csapatszámban: küzdelem, erőtörés, és speciális törés állt rajthoz.

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként illetőleg lakásbérleti jogviszonyonként évi 5.000.Ft.

A fő célkitűzés, a tisztességes helytállás maradéktalanul
sikerült, hiszen a csapat erőtörésben 11. helyen végzett,
míg Boglárka egyéni erőtörésben 38 induló közül a megosztott 17. helyet érte el. Remekül helytállt és biztató teljesítmény mutatott a küzdelmek és a formagyakorlat verseny
során is.

Helyi Iparűzési adó
2. §
Az adó mértéke :
(1) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap1,4%-a,
(2) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén naponként: 5.000Ft,
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kommunális adókról szóló 17/2003. ( XI.21. ) Önkormányzati rendelet és a helyi iparűzési adóról szóló 5/2007.
( III.1. ) Önkormányzati rendelet.
Magyarbánhegyes,2013.
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- Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítása :
Szintén központilag kiadott jogszabályi módosítás miatt
szükséges a módosítás. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározza a kötelező elemeket. A hivatal " új " neve: Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal.
A testület tagjai elfogadták a módosításról szóló rendeletet, hiszen azt egyértelműen a szabályozása alapján kell
elvégezni.
- Első lakáshoz jutók támogatása : Az Önkormányzat
igyekszik mindent megtenni a rászoruló emberek, családok megsegítésére. Két család kapott - 100 -100 ezer Ft
kamatmentes visszatérítendő támogatást első lakáshoz
jutáshoz. Már a tavaszi ülésen is elhangzott, és most is
hangsúlyt kapott, hogy ezt a támogatást csak akkor tudja
megfelelően nyújtani az Önkormányzat, ha időben és mindig be van fizetve a havi részlet. Az elmaradt részletek miatt nem tudnak újabb családot támogatni. Ezért fontos,
hogy ne csak a támogatást fogadják el, hanem a kötelezettséget (ami igen kedvező) tartsák be.
- Terület és Településfejlesztési Operatív Program indul 2014-től az országban.
A megye 28,7 milliárd Ft-ot kap ennek a feladatnak ellátására. Az elmúlt hetekben meghívást kaptak civil szervezetek, vállalkozók, gazdálkodók, őstermelők a pályázati
rendszerrel kapcsolatos ismertetésre. Ezen időszak alatt a
megye összegyűjti az ötleteket, kívánságokat, hogy az elosztást ennek jegyében tudja elvégezni. Sajnos csak kevesen éltek a lehetőséggel, hogy erről bővebben tájékozódjanak. Kálmán András a kistérség projekt vezetője személyesen volt ezen a megbeszélésen, és ajánlotta fel segítségét ebben a kérdésben. Összefogással lehet csak a
fejlődés útján maradni, és kihasználni ezt a lehetőséget.
Ezért a hivatalban mindig lehet tájékozódni a pályázatok4

ról, de keressék a forrásokat önmaguk, hiszen ez inkább a
civilek, vállalkozók, őstermelők érdeke. Bizony vannak határidők, ezért ne késlekedjen senki, aki fejlesztési lehetőségben gondolkozik!
Ebben és a településsel kapcsolatos kérdésekben
lesz KÖZMEGHALLGATÁS hamarosan. Ez lehetőséget
ad a falu életének jobbítására. Ezért ne maradjanak otthon!
Itt a helye a gondolatok, ötletek, kérdések megvitatásának.
- Téli közfoglalkoztatás: a téli időszakot kihasználva folyamatos a dolgozók beiskolázása. Jelenleg230 körül van a
faluban élők közfoglalkoztatása.
- Szociális tűzifa. . pályázaton az önkormányzat ismét
nyert 1.934.972 Ft-ot. Az önerőt és a szállítást az Önkormányzatnak kell megoldani. Az elosztást a tavalyi elvek
szerint fogják megvalósítani. A szociális tűzifa érkezése az
Önkormányzattól független. Érkezése bizonytalan, de amint
megérkezik azonnal kiosztásra kerül.
- Ez évben is nagy sikert,

elismerést

Magyarbánhegyes
régen és ma.
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