BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VI. évfolyam 3. szám - 2018. március-április
„Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy,
de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.”
(Victor Hugo)

TA R TA LO M

Az első napirendi pontban a civil szervezetek támogatásáról döntött a képviselő-testület, a támogatásokat az alábbi
táblázat tartalmazza:

1.

Önkormányzati hírek

3.

A Polgárőrség közleménye

4.

A magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Általános Iskola hírei

5.

Plébános Úr közleménye

Polgárőrség Magyarbánhegyes

6.

Tájékoztató a Corvin Taekwon-do Klub
életéből

Magyarbánhegyesért Egyesület

8.

A hulladékszállító közleménye

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A március 9-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2.

2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

3.

Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet
elkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

Pályázó megnevezése
Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do
Magyar Vöröskereszt
Vadrózsa Nyugdíjas Klub
Magyarbánhegyesi Gyermekekért
Tassy János Alapítvány
Összesen

Megítélt összeg
800.000,- Ft
450.000,- Ft
300.000,- Ft
400.000,- Ft
170.000,- Ft
350.000,- Ft
2.470.000,- Ft

A második napirendi pontban a 2017.
évi költségvetési rendelet módosítására
került sor, az előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek a teljesítéseknek
megfelelően. Az utolsó napirendi pontban a képviselő-testület határozattal
megerősítette, hogy elkészítteti Települési Arculati Kézikönyvet és a településkép védelméről szóló rendeletet, amely
egyébként az önkormányzat törvénybe
foglalt kötelezettsége. A testületi ülés végén a képviselői tiszteletdíjak felajánlására került sor.

2
Az április 9-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Döntés az „Adásvételi szerződés élelmiszerek beszerzése (sertéshús, baromfihús)” tárgyú beszerzési eljárásban
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a gyermekétkeztetés, a munkahelyi és a vendégétkeztetés térítési díjának
felülvizsgálata

sére nem került sor. A harmadik napirendi pontban lezárásra került a hosszú folyamatot felölelő Helyi Építési Szabályzat
módosítás. A módosítás lényege, hogy a
sarki telkek esetében megnövelésre került a beépíthető terület százaléka, illetve
a sportpályán épülő DIGI adótorony miatt
is módosítani kellett a rendelkezéseken. A
testületi ülés végén szokás szerint a képviselői tiszteletdíjak felajánlására került sor.

Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3.

Helyi Építési Szabályzat módosítás eljárás lezárása

Az április 23-án megtartott, nyilvános testü-

Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

leti ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:

Közbeszerzési értékhatár alatti egyszerű
beszerzési eljárást folytattunk le az éves
húsbeszerzés tekintetében, amely évente
kb. 10 millió forint értékű kiadás. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Adásvételi szerződés
élelmiszerek beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás 1. rész sertéshús vonatkozásában a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.-t
(5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) a 2. rész
baromfihús vonatkozásában a Közétkeztetést Pályázó Kft.-t (4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.) nyilvánította nyertesnek. A második napirendi pontban a
térítési díjak felülvizsgálata volt a téma.
2015. évben lettek a jelenlegi térítési díjak
megállapítva, azóta nem történt emelés.
Most sem tettünk javaslatot az emelésre, bár a rendelet módosításból látszik,
hogy igencsak elmaradnak a 2015. évben
megállapított térítési díjak a kiszámított
térítési díjaktól, amelyek ahhoz kellenének, hogy az önkormányzatnak ne kelljen
egyéb forrásokat az ellátás finanszírozására átcsoportosítani. A képviselő-testület
elfogadta a javaslatot, térítési díj emelé-

1.

Beszámoló a tűzoltóság munkájáról
Előadó: tűzoltó parancsnok

2.

Beszámoló a polgárőrség munkájáról
Előadó: Rátódi István a polgárőrség parancsnoka

3.

Temető üzemeltetéséről beszámoló
Előadó: Tajki István vállalkozó

4.

Beszámoló a napközis konyha munkájáról
Előadó : Fajó Jánosné élelmezésvezető

5.

Beszámoló a helyi adók teljesítéséről
Előadó: Mezei József adóügyi ügyintéző

6.

Tájékoztató a XI. Bán Napok
előkészületeiről
Előadó: Mezei József adóügyi ügyintéző

A képviselő-testületi ülés első részében
részletes és hasznos beszámolókat kapott a képviselő-testület a fent felsorolt
előadóktól az általuk képviselt szervezet
előző évi munkájáról.
A beszámolókat lehetetlen lenne ilyen
szűkös helyre összezsúfolni, ezért javasoljuk az ülésről készült jegyzőkönyv és
video felvétel megtekintését az önkormányzat honlapján.
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A helyi adókkal kapcsolatban sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a magánszemélyek kommunális adójáva esetében jelentősen romlott a fizetési morál.
2017. évben a kötelezettek (ingatlan tulajdonosoknak) közel fele nem fizette be az
5.000,- Ft-ot.

tően, de eddig településünkön a testület
nem élt ezzel a jogával. Nyugodtan tájékozódjanak afelől, hogy más településeken a különböző ingatlanadóktól kezdve,
az idegenforgalmi és a termőföldek megadóztatásáig számos települési adó került
bevezetésre.

Szintén visszaesés tapasztalható a
gépjármű adó tekintetében is, bár a fizetési arány még mindig 86%.

Magyarbánhegyesen öszesen három
dologra kell figyelnünk: 1. ha vállalkozó/
őstermelő vagyok iparűzési adót kell fizetnem (1,4%), 2. ha gépjárművet tulajdonolok és/vagy üzemeltetek, akkor gépjárműadót kell fizetnem 3. ha lakóingatlan
tulajdonom vagy nem magánszemély
tulajdonában álló lakásban bérleti jogom
(jellemzően szolgálati lakás) van, akkor
magánszemélyek kommunális adóját (évi
5.000,- Ft) kell fizetnem.

Dicséret illeti az iparűzési adó alanyokat, hiszen 96%-os a befizetések teljesítése, itt probléma csak az előleg fizetéssel
szokott lenni, erre nagyon oda kell figyelni. Kérem, hogy amennyiben az egyébként nem egyszerű adónem bevallásával
és befizetésével gondjuk akad forduljanak
szakemberhez. A könyvelők jellemzően
tisztában vannak az iparűzési adó szabályaival. A helyi adókról tudni kell, hogy az
iparűzési adót és a gépjármű adót a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény részletesen meghatározza, a gépjármű adó esetében ráadásul a képviselő-testületnek
egyáltalán nincs hatásköre a díj mértékének módosítására. Ebből az adónemből a
befolyt összegek 40%-a marad az önkormányzatnál, 60%-ot tovább kell utalnunk
a Magyar Államkincstár felé. Az iparűzési
adó mértéke Magyarbánhegyesen 1,4%
(a maximális 2% lenne), amely még a környező településekhez képest is alacsony,
országos átlaggal összevetve pedig különösen méltányos.
Fentiekből következik, hogy ezen
adónemek tekintetében a képviselő-testületnek kevés a hatásköre, viszont a
polgármesteri hivatalnak, mint elsőfokú
adóhatóságnak törvénybe foglalt kötelezettsége az adókat maradéktalanul
beszedni. Egyebekben a törvény meglehetősen szabad kezet ad a képviselő-testületnek települési adók bevezetését ille-

A magánszemélyek kommunális
adója esetében ráadásul évek óta bevezetésre került egy kedvezmény , amely
szerint a lakóhelye tekintetében mentesül az adó megfizetése alól a 70 év feletti
adóalany. A helyzet úgy áll, hogy a 2017es rendkívül rossz befizetési hajlandóság
miatt sajnálatos módon ismételten a NAV
segítségét kell igénybe vennünk a keletkezett adóhátralékok beszedésére. Az a
rendkívül elszomorító, hogy 2016-ban
még elfogadható volt a befizetés aránya,
2017-ben romlott le, pedig a gazdasági
helyzet ezt nem indokolja.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy bizonyos emberek és csoportok az adófizetés elkerülésére buzdítanak esetenként
szándékosan, máskor csak rossz információk terjesztésével. Ennek semmiképpen
ne üljenek fel, mert sokkal rosszabb utólag azzal szembesülni, hogy az adóhatóság letiltja a jövedelmet, mint normális
ütemben és módon megfizetni az adót. A
„leghangosabbaktól” is hajtottunk már be
adóhátralékot, bármit terjesszenek is. Idén
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március elején kiküldtük az értesítőket,
amelyek tartalmazták a tárgyévi fizetendő
adókat és a hátralékokat is. Az új adóprogram leválogató rendszere sajnálatosan
azoknak nem generált értesítőt, akiknek
semmilyen hátralékuk nem volt, így ők a
napokban fogják megkapni a dokumentumot, az üres csekkekkel együtt (csekk
bármikor igényelhető a hivatalban).
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nincs változás (ugyanaz a gépjármű
és lakás) nem kell megvárni a hivatal értesítőjét, az előző évvel pontosan megegyező mértékben, március 15 és szeptember
15-ig kell megfizetni a gépjárműadót és a
magánszemélyek kommunális adóját két
részletben. (Természetesen lehet egyben
is, de akkor március 15-ig). Az iparűzési
adó megfizetése: a magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell az
adót megfizetni: az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig.
A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig köteles fizetni. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési
adóelőleget a várható éves fizetendő adó
összegére az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját
követő hó 15. napjáig kell megfizetni.A
vállalkozó a megfizetett adóelőleg és
az adóévre megállapított tényleges adó

különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg
ettől az időponttól igényelheti vissza. Az
iparűzési adó bevallás benyújtásának elmaradása vagy hibás benyújtása esetén
a természetes személy 200 ezer forintig,
nem természetes személy 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Általános hibák, amikre kérünk figyelni:
Csekkes és utalásos befizetésnél is az
adózó azonosító jelét/számát feltétlenül
fel kell tüntetni. Amennyiben a csekkes
befizető nem azonos az adózóval, tehát
valaki szívességből segít a csekket befizetni, akkor nem a befizető nevét, hanem
az adózó nevét kell feltüntetni, akinek az
érdekében a befizetés történik. Gépjármű
értékesítését minden esetben eladóként
is be kell jelenteni az OKMÁNYIRODÁBAN
(Mezőkovácsházi Járási Hivatal). Ez még
sajnos nem jelenti azt, hogy megszabadultunk a problémától, mert a vevőnek
15 napon belül saját nevére át kell íratni
a gépjárművet ahhoz, hogy a hatóságok,
beleértve az adóhatóságot is, értesüljenek a változásról. Azonban, ha eladóként
bejelentjük az adásvétel tényét (ez 5 napon belül kötelességünk), akkor hivatkozhatunk rá bármilyen fizetési kötelezettség
(adó, közlekedési/parkolási bírság) érkezése esetén és az okmányiroda tudja keresni a vevőt az átíratás elmaradása miatt.
Ha lakóingatlant eladtunk vagy vásároltunk azt be kell jelentenünk a POLGÁRMESTERI HIVATAL adóügyi ügyintézőjénél
a magánszemélyek kommunális adójának
megállapítása miatt.”

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Éjjel- nappal hívható telefonszámunk:

06-20/39-39-600
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A Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Általános Iskola hírei:
• A Békéssámsonon megrendezett Megyei ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyen „Kossuth Lányai” elnevezésű
csapatunk immár második alkalommal
vett részt, 4. helyezést értek el. Ügyesek
voltatok lányok!
• Április végén megtörtént az általános iskolai beíratás. Sajnos a városi iskolákkal
nem tudjuk felvenni a versenyt a beiratkozók számát illetően. A 2018/2019-es
tanévet 9 fő kisiskolás kezdi majd meg
intézményünkben.
• A középiskolai felvételi eljárás folyamatban van. Néhányan már értesülhettek
felvételi eredményünkről, de sokan
még várják azt. Minden 8. évfolyamos
tanulónk továbbtanul, közülük többen
érettségit adó középiskolákban.
• A Föld Napjához kapcsolódóan intézményünk megszervezte a „Fenntarthatósági Témahét” projektet. Alsósaink

rajzoltak, festettek, énekeltek, stb. A
kapcsolódó foglalkozások jó hangulatban teltek!
• Intézményünk tanulói közösen készülnek az anyák napi ünnepségre, melynek
időpontja 2018. május 3., 16 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
• Az EFOP-1.3.9.17 számú „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása
a Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskolában” elnevezésű pályázat
keretein belül megkezdődtek intézményünkben a tervezett sport- és kulturális programok. A programokról minden
érdeklődő tájékozódhat személyesen az
iskolában, az iskola facebook oldalán, ill.
a település hirdetőhelyein kihelyezett
plakátokról. Programjainkra a település
valamennyi lakóját szeretettel várjuk!
• PAPÍRGYŰJTÉST SZERVEZÜNK!!!! IDŐPONTJA: 2018. JÚNIUS 12., kedd 12 órától

PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Nyertes pályázatból tudtam Aggtelekre vinni buszos kirándulásra ingyen
minden jelentkezőt, nagyszerűen sikerült
program volt.
Most a majális községi programba is
abból tudok beszállni a sportpályán megrendezésre kerülő eseményekbe. Legközelebb pedig május 20-án, pünkösd vasárnap a 11 órai szentmisére, és az azt követő
közös bográcsos ebédre várok minden
bánhegyesit.

Pünkösd a húsvéti feltámadás utáni
50. nap, mikor a harmadik isteni személyt,
a Szentlélek Úristent árasztotta a Mennyei
Atya a világra, annak megszentelésére.
Ránk is fér, hogy a szívünkbe fogadjuk, hitünkben megerősödjünk, egy fokkal
jobbá, szeretet teljesebbé legyünk
Isten áldásával!
Fabisz Ákos
plébános
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A Mesevár Óvoda hírei hírei:

óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A jelentkezéskor be kell mutatni:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), a gyermek
lakcímét igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát), a gyermek TAJ kártyáját.

• 2018. 03. 27.-én. az Általános Iskolában
járt a Katica nagycsoport. Az első osztályosokkal együtt Húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek részt. Köszönjük a
lehetőséget!
• Óvodánk részt vesz az EFOP-3.1.3-162016-00001 „Társadalmi felzárkózási és
integrációs köznevelési intézkedések
támogatása” „Esélyteremtő óvoda” projektben, amelynek célja a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása,
és a hátrányok kompenzálása. Nagy örömünkre szolgált, hogy az Oktatási Hivatal
a Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda cselekvési tervét választotta ki kidolgozásra.
A kidolgozásban és a projekt megvalósításában részt vevő óvónők, akikre nagyon
büszkék vagyunk: Laborcziné Szokola
Hajnalka és Rókáné Kovács Anna.
• Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
2018/2019-es nevelési évre az ÓVODÁS
KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a következő időpontokban történik: 2018. április 20-tól 2018. május 20-ig 08.00 - 16.00
óráig. Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus
31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és

• 2018. 04. 23.-án az óvodában a leendő
elsős Tanító néni meglátogatta a nagycsoportosokat és egy kellemes délelőttöt
töltött el velünk!
• 2018. 04. 26.-án ANYÁK NAPJA alkalmából
minden csoport egy kis műsorral kedveskedett az édesanyáknak és nagymamáknak, ezzel megköszönve mindazt, amit a
gyermekeikért tesznek.
•

2018. 04. 26.-án Cirkuszba látogatunk
azokkal a szülőkkel és gyermekekkel, akik
önzetlenül segítették az óvodabál szervezését és lebonyolítását, valamint aktívan
hozzájárultak az óvodabál sikeréhez.

• Szeretnénk megköszönni Páger Károlynak és Vajda Lászlónénak a pénzfelajánlást, mellyel a kirándulásunkat segítik.
Szász Károlyné
intézményvezető
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Tájékoztató a Szövetség a
Mezőkovácsházai Járás Ifjúságáért
civil társaság elmúlt időszakban
Magyarbánhegyesen végzett
tevékenységéről
2018. március 26-án 9
órakor vette kezdetét a Dr.
Illyés Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményben a Szövetség
a Mezőkovácsházai Járás
Ifjúságáért húsvéti ünnepsége. A Szövetség a Mezőkovácsházai Járás Ifjúságáért
ifjú tanoncai 2018. március
26-án, 9 órai kezdettel mutatták be az énekes-verses
és bibliai idézeteket is tartalmazó műsort, amelyben
a szegedi Biblia Szól Egyház
SZÖMJI keretében működő
mezőkovácsházi gyülekezetének fiataljai
adtak elő. A SZÖMJI
célja egy felzárkóztató gyermekcsoport
létrehozása
volt,
amelynek
keretében a gyermekek a
hétvégéjüket közösségben, hasznosan
eltöltve, értéket teremtve töltik, és egy
kis egyházias nevelésben is részesülnek
– mondta el Farkas
Mátyásné foglalkozásvezető. Erre a fellépésre
is legalább három alkalmon

át készültek a gyerekek, és
úgy vélem, színvonalas műsort adhattunk a nagyérdeműnek – tette hozzá Matuz
Ádám, a SZÖMJI társelnöke.
A húsvéti ünnepségen az iskola alsó tagozata, mintegy
húsz nebuló vett részt. Köszönjük a lehetőséget Fajó
János tagintézmény-vezetőnek.
2018. március 26-án
10 órától vette kezdetét a
Szövetség a Mezőkovácsházai Járás Ifjúságáért civil
társaság, illetve ifjúságszak-

mai műhely a Békés Megyei
Rendőr-főkapitánysággal

együttműködésben lezajló
Hatékony ifjúságnevelés a
rendvédelem szemszögéből névre hallgató programsorozatának első állomása
Magyarbánhegyesen, a Dr.
Illyés Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény helyi tagintézményében. Mintegy ötven
diáknak referált Telekné
Furák Mónika r. alezredes, a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának vezetője az internet veszélyeiről.
Az interaktív előadás során a diákok
kérdezhettek, megtehették észrevételeiket és a rendezvény
végén is feltehették
a kérdéseiket négyszemközt.
Mindemellett a SZÖMJI
lehetőséget biztosít
az anonim kérdésfeltételre is. Az e-mailben vagy írásban
a pedagógusokhoz
eljuttatott kérdéseket továbbítjuk a rendészeti
munkatársaknak.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság közleménye:
Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igénylésről
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos
ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a
biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik.
Időpontfoglalásra interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
Telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818-as hívószám tárcsázása után a
9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Békés Megyei Ellátási Csoport, Békéscsabán
a Kazinczy u. 9-es szám alatt.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő			
Keddtől – Péntekig

8.00 – 20.00
8.00 – 14.00

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik időpontjának
egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
A kéményseprőipari szolgáltatás időpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük,
megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!
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