

Ifjúsági női küzdelem –50 kg: 2. helyezett –TAMÁS BOGLÁRKA



Ifjúsági női erőtörés: -3. helyezett —TAMÁS BOGLÁRKA



A bajnokságon 27 egyesület 326 versenyzője vett részt. A vendégfogadó
HATVANI Egyesület kitett magáért, s magas színvonalú versenyt rendezett.

Iskolai hírekből: -ez év januárjától már nem az Önkormányzat
fenntartásában működik az iskola.

A Vezetőségnek minden héten jelentést kell adni a térségi vezető felé az elvégzendő feladatokról, majd utána a megvalósításról. Rengeteg feladattal és tevékenységgel igyekeznek a nevelők a gyermekek tudását,tehetségét , fejleszteni.
Pl:- 2013.01.15-én került sor az ingyenes szemvizsgálatra, melynek folytatásaként 2013.03.13-án a szülők jelenlétében adták át 50 tanulónak az ingyenes
szemüveget.

BÁNHEGYESI HÍRFORRÁS
I. évfolyam 1. szám

Tartalomból:
Önkormányzati hírek:


-Kistérségi Kincskereső Hon-és népismereti vetélkedőn I. helyezést ért el már
másodszorra az iskola csapata
Sajnos a most megjelent számban nincs lehetőség mindenről beszámolni, de
örvendetes, hogy a program olyan bőséges, s nevelők-diákok nagy lelkesedéssel vesznek részt benne. Figyeljünk rájuk! Hiszen a jövő az ő kezükben van.

Utcanév

változások: az

Önkormányzat
2013.01.28-án döntött a névváltozásokról:
Engels utca elnevezése: Arany János utcára változik

Szilárd hulladék
szállítása



START közmunkaprogramról



Civil szervezetek
pályázatai

-február 16-án került sor a II. Iskola bálra, mely igen jól sikerült 535.940,- Ftot gyűjtöttek az iskola tanulói számára
-február 23-25. kortársoktató napokon ismerkedtek a fiatalok a drog megelőzés lehetőségeivel

2013.03.26.



Közérdekű információk



Iskola eseményeiről



Sport eredmények

Mottó:
„ Amit tehát szeretnétek,
hogy az emberek veletek
cselekedjenek, azt tegyétek
ti is másokkal…….”
/ Máté ev. 7:6 /

Írta és szerkesztette:
Béres Ildikó
Kiadja: Magyarbánhegyes
Község Önkormányzata

Az Önkormányzat az
olcsóbb
hulladék
szállításra ajánlatot
kért a Kaszaperi Kfttől.
Az akadály ennek megvalósulásában, hogy a BékésManifest Kft-vel még élő a
szerződés.
Előző testületi ülésen Bondár
Lajos a Kft. ügyvezetője tartott tájékoztatást. 2003 óta
szolgáltatnak a településen.
2009-ben határozatot hoztak, hogy a

Úttörő utca elnevezése: Tompa Ádám u. változik

díjhátralékok miatt áremelést hajtanak végre a szolgáltatás biztonságos fenntartása érdekében. Ez év elején 390 ingatlan tulajdonos rendelkezik hátralékkal, melynek összege meghaladja a 10 millió forintot. Ebből 2010.11.17-ig
több tulajdonos rendezte hátralékát. Lehetőség volt egy akció keretében is a
hátralékok rendezése, mellyel jó pár lakos élt is! FIGYELEM : a hátralékok
adók módjára behajthatók és nem évülnek el! 2013. január 1-től a hátralékot
a NAV fogja behajtani!!!

Az Önkormányzatnál, a honlapon és a Könyvtárban mindenkor lehet olvasni a testületi ülések részletes jegyzőkönyvét, mely mindenkinek rendelkezésére áll. Következő számunkban még több információval jelentkezünk.

A Képviselők rendezni kívánják a hulladékgyűjtést. Bíznak az új törvény szabályozása által adott lehetőségben az árcsökkenéssel kapcsolatban. A szelektív hulladék gyűjtésére kívánnak nagyobb gondot fordítani a településen.

Lenin utca elnevezése: Bessenyei Antal u. változik
Sallai utca elnevezése: Bóna Demeter u. változik
Ságvári utca elnevezése: Szent István u. változik

3.oldal

2. oldal

A START közmunka programról:




Az Önkormányzat a 2013.évi költségvetéséről szóló rendeletekről meghallgatta a pénzügyi bizottság beszámolóját . Megállapították, hogy a tervezet megfelelő, a szakemberek jól állították össze a nehézségek ellenére. A
Képviselő-testület elfogadta a tervezetet.
A START közmunkaprogram munkálatainak elvégzésénél a
normatíva alapú támogatást felváltotta a FELADAT alapú finanszírozás

Az állami támogatások négy területre lettek csoportosítva:



Általános működtetés



Helyben maradó szociális feladatok



Helyben maradó köznevelési feladatok



Kulturális feladatok támogatása

Részletes tájékoztatást kaptak a képviselők, amelyben hangsúlyozásra került,
hogy ez évben kiemelt feladat az ÉRTÉKTEREMTŐ munkavégzés.
A kormány által biztosított összegből a következő felosztással jön létre a közmunka program:
Az Önkormányzat 1 emberre 120 ezer Ft-ot kapott, ebből az összegből egy
emberre az adóval és járulékokkal együtt kb.: 70-74 ezer Ft-ot kell költeni. Így
40 –45 ezer Ft /fő marad az Önkormányzatnak fejlesztésre. Ebből valósított
már meg fejlesztést, Pl.: kerékpár vásárlást, vetőmag vásárlást, cementet, traktort, üzemanyagot, stb.

—mezőgazdasági földutak karbantartásában 30 fő, - az illegális hulladéklerakók felszámolásában 40 fő - mezőgazdasági erdőgazdálkodásban 40 fő
vett részt.
Ágaprító gépeket készítettek, mellyel az összegyűjtött gallyakat feldolgozzák, a végtermékkel pedig az óvodát– és a hivatalt fűtik, így csökkentve a
fűtés számlákat.
Az Önkormányzat igyekszik a Kormány adta lehetőség szerint a 8 órás foglalkoztatásnak eleget tenni.

Civil szervezetekről:
- a Képviselő-Testület a gazdasági nehézségek ellenére a Civil
szervezeteknek ez évben is meghatározott 2.500.000,- Ft támogatást.

A civil szervezetek a korábbi évekhez hasonlóan most is pályázaton keresztül
igényelhetik a támogatást, ennek alapján bírálja el a testület az elosztást. Kéri a
Képviselő-testület a Civil Szervezetek vezetőit, hogy az elszámolásra a következőkben nagyobb figyelmet fordítsanak, s a határidőket tartsák be. A következő
ülésen fognak dönteni az esetleges új elszámolási rendszerről. — erről is adunk
tájékoztatást.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK: döntés született a telefax és a fénymásolás díj-fizetéséről:

—fénymásolás: 1 A/4-es oldal —10 Ft
2 A/4-es oldal—20 Ft
—faxolás: 300 Ft
Elsősorban a Családsegítő
helyiségében lehet igénybe venni—rendkívüli esetben a Hivatalban, a fizetés is a helyszínen történik

2012-ben 70 embert foglalkoztattak a programban, melyek a következők voltak, s a továbbiakban is szerepelnek:

nyugta ellenében.

—napközi konyhához növények termesztése,

SPORT:— 2013.03.09-03.10-én Hatvanban került sor az ITF. TAEKWON-DO
gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt Magyar Bajnokságra. A MAGYARBÁNHEGYESI Korvin Taekwon-do Klub eredményei:

—betonelem gyártása, útfelújítások, fóliák megépítése gondozása, faipari tevékenységek, a szennyvíz beruházásban való részvétel,

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

