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Község 1. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzat Képviselő-tes2. AZ ELMÚLT EGY HÓNAP ESEMÉNYEI
tületének 2015. április 27én megtartott, nyilvános ülé- 3. PLÉBÁNOS ÚR SORAI
sének napirendi pontjai a 4. A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS
következők voltak:
ISKOLA HÍREI
1. A temető 2014. évi üze5. A MESEVÁR ÓVODA PROGRAMJAI
meltetéséről szóló beszámoló.
6. PROGRAMAJÁNLÓ
2. Beszámoló a Napközi
Konyha és Étterem 2014. évi munkájáról.
3. Beszámoló a helyi adók 2014. évi teljesítéséről.
4. „Rendkívüli szociális támogatás” tárgyú pályázat benyújtása.
5. Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatás elnyerésére.
6. Közterületek elnevezése.
7. Bejelentések.
Az első napirendi pontban képviselőink meghallgatták Tajki István, a temető üzemeltetőjének beszámolóját. Tajki úr elmondta,
hogy 2007-ben kapta meg a temető üzemeltetését, azóta panasz
nem érkezett be. Nagyobb fejlesztések nem történtek, viszont
kisebb volumenű munkákat (pl.: előtető építése) elvégeztek és
egy koszorú szállító kézikocsi beszerzése is megtörtént a részükről. Fontosnak tartja, hogy a temetőben lévő fákat nagyon szükséges lenne megnyesni, mivel vihar esetén nagyon nagy kárt tehetnek a sírokban. Sok az öreg, korhadt fa, amelyek veszélyesek.
Ennek a megoldásában kért segítséget. Sódarné Varga Gyöngyi
válaszában elmondta, felveszik a katasztrófavédelemmel a
kapcsolatot a fák rendbetételének ügyében. További feladatnak
tartja, hogy egy újabb urnafalat kell építeni, mert sajnos már

nincs szabad hely a meglévőben, s ezt záros határidőn belül meg
kell tenni. Szó esett még a szociális temetésről, s annak költségeiről is. A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta, s megkezdte a második pont tárgyalását.
Fajó Jánosné élelmezésvezető - beszámolója kiegészítéseként elmondta, hogy az utólagos ellenőrzések során kiderült, hogy
nagyon fontos az iskolánál és az óvodánál is a napi jelentésben
a gyermekhiányzásokat feltüntetni. Ezzel kapcsolatban felvette a kapcsolatot az intézményvezetőkkel és kiértesítik a szülőket.
Sajnos a gyermekhiányzásról az igazolásokat sem hozzák be a
szülők, nem jelzik a hiányzásokat, így az ebédet megfőzik, ezt
valakinek ki kell fizetni. Erre válaszolva, Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester, kérte a szülők figyelmét, hogy jelezzék a hiányzásokat a konyha felé, mert felelősséggel tartoznak a közpénzek
felhasználásával! Szó esett még a konyhai adagszámokról és az
„A” - „B” menük arányáról, illetve le nem jelentett hiányzások
utáni esetleges szankciókról. Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző jelezte, hogy a mostani adagok nem csökkentek, hanem ez a megfelelő mennyiségű adag és a korábban kiadott mennyiségek
voltak túlzóan nagyok. Kéri a konyha vezetőjét figyeljen oda a
mennyiségekre, tehát mindig megfelelő legyen az adagolás.
Szólt arról is, hogy adtak be pályázatot a konyha külső hőszigetelésére, nagyteljesítményű klímaberendezésre és hűtőkamra
megépítésére. Ez most van folyamatban és még idén a képviselőtestület elé fog kerülni. A beszámolót a képviselők egyhangúlag
elfogadták.
A harmadik napirendi pont tárgyalásakor, Mezei József adóügyi
ügyintéző elmondta, hogy, ha szükséges, az adóprogramban
előállított lista alapján, a hiányzó bevallásokról felszólítás
készül az adózók felé, adóbírság kiszabását kilátásba helyezve a mulasztókra. Hangsúlyozta az iparűzési adó (bevallási és
befizetési határidő: május 31.) fontosságát, tekintettel a szociális
ellátórendszer átalakítására. Kiemelte, hogy az Art. 161. és 161/
A § alapján végrehajtási eljárás megindításával élhet az Önkormányzat. A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv alapján, aki
a település illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes
jellegű vállalkozási tevékenységet végez, az, az iparűzési adó
alanyává válik. A mezőgazdasági őstermelők - az Szja törvény
szerint - alanyai a helyi iparűzési adónak. A mezőgazdasági vállalkozóknak, ha az árbevételük a 600.000 Ft-ot nem érte el,
nem kell bevallást benyújtaniuk, csak nyilatkozni erről a
tényről. A NAV-hoz hasonlóan, az Önkormányzat is 5 évig tartja
nyilván az adóhátralékokat, befizetéseket. „Várom az ügyfeleket,
a problémák megbeszélése végett. A fizetési hajlandóság megléte
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esetén több részletben is rendezhető az adó. Az adó tőkerészét
megfizetők esetében - méltányosságból - a késedelmi pótlék törlésre kerülhet. Adó elengedésre, mérséklésre nincs mód, az
adóbevételek fontos részét képezik a működésnek, fejlesztésnek.
Az Önkormányzatnak a kintlévőségeit be kell hajtania. A jövőben
remélhetőleg nem lesznek olyan rendkívüli feladatok, amelyek
akadályoznák a határozatok minél hamarabbi kiküldését.” Majd
kérte a lakosságot, hogy az ingatlanban, gépjárműben bekövetkező változásokat, feltétlenül időben jelezzék. Az eladót és a
vevőt is felelősség terheli, gépjármű adó esetén az Okmányirodát
kell felkeresni. A gépjármű átírása évének utolsó napjáig az addigi tulajdonos az adóalany. A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.
A negyedik ponttal kapcsolatban Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
elmondta, hogy 2015-ben lehetőség van pályázni rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra. A pályázatot 4.220.000 Ft támogatási
igénnyel javasolják benyújtani. Ha ezt a forrást megnyerik, akkor lesz lehetőség a lakásfenntartási támogatásnál egy kis mértékű emelésre. A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester az ötödik napirend tárgyalásakor részletezte: „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból
nyújtandó pályázat jóvoltából, civil szervezetek, egyesületek, polgárőr egyesületek is tudnak járműre pályázni. Az Önkormányzat
úgy gondolta, a hivatali kisbuszt szeretnék lecserélni, mert
már 8 éves.” Erre pályáznak nettó 8 millió forint összegben.
A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
A hatodik napirendi pontnál polgármesterünk elmondta, a javaslat a következő: a játszótér elnevezése Szent Imre liget, a főteret pedig Kossuth Lajos térnek keresztelnék el. Ezt a javaslatot is egyhangúlag megszavazták.
A bejelentéseknél szó esett a - kisebb nehézségekkel megindult
- PILOT háztáji gazdasági programról, egy lehetséges állattartó
telep létesüléséről, jelzőtáblák kihelyezéséről, a buszmegállók
rendbetételéről, a Dózsa utcai romos házak lehetséges jövőjéről,
illetve arról, hogy a falunapra Árkos településről is várnak majd
vendégeket.
A május 26-án megtartott, nyilvános ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalták:
1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről.
2. Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ munkájáról.
3. Fundamenta szerződések lezárása és kiutalása.
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4.
5.
6.

2014-es évi zárszámadás megtárgyalása és elfogadása.
58/2015. 05.07-i határozat módosítása.
Orvosi ügyelet ellátására irányuló feladat-ellátási megállapodás módosítása.
7. „Kitörési pont a háztáji gazdálkodások irányába 2015-2016”
című „PILOT” program 3-as számú tevékenységének meghatározása.
8. Bejelentések.
A napirendi javaslatok elfogadása után, de még azok tárgyalása
előtt, örömteli pillanatok részesei lehettünk: Sódarné Varga
Gyöngyi polgármester, a képviselőtestület nevében, oklevelet
és egy kis szerény ajándékot adott át Málik Csaba, tűzoltó főtörzsőrmester részére, áldozatos tűzoltó és életmentő munkájának elismeréseképpen.
Az első napirendi pontnál képviselőink meghallgatták Dr. Szikszai József háziorvos beszámolóját. A doktor úr elmondta, hogy
Magyarbánhegyes egészségügyi helyzete átlagosnak tekinthető.
Sajnos egyre magasabb arányban tapasztalhatóak nálunk is a
daganatos megbetegedések, s az is szomorú tény, hogy egyre
gyakoribb a fiatalok körében a különféle bódító szerek fogyasztása. A daganatos betegségek oka lehet a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az is, hogy nem tudjuk, vagy nem akarjuk az
egészségesebb élelmiszereket megvásárolni, fogyasztani.
Ezt követően Tatár Vivien védőnőt is megkérdezték a képviselők,
akar-e kiegészítést tenni a beszámolójához. Igazából teljesen kerek, egész beszámolót adott le, ezért nem nagyon akarta kiegészíteni. Annyi viszont kiderült: eddig a születések növekvő tendenciát mutattak falunkban, ez a közeljövőben megfordulni látszik, de ebből nem szabad semmilyen konkrét következtetést
levonni.
A Humán Szolgáltató Központ beszámolójához, Evanics Jánosné,
intézményvezető elmondta: Sajnos egyre kevesebb ember tudja
kivárni azt a 6+2 hónap várakozási időt, amit el kell tölteni ahhoz, hogy bekerülhessenek a foglalkoztatásba. Ha végigvárta valaki ezt a sok hónapot, utána az orvosi bizottság még megvizsgálja, s van, hogy elutasítja, nem mehet dolgozni. Ezért sokan
már el se mennek az intézménybe. Pedig rengeteg munkát tudnának biztosítani. A gondozottakat is nehezebben, csak szakorvosi javaslat ellenében tudják befogadni.
A továbbiakban a 3-5. pontok ismertetése és elfogadása is megtörtént. Az orvosi ügyelet esetében határozatba foglalták, hogy
lakosonként 50 Ft/hó létszámarányos hozzájárulást köteles fizetni az önkormányzat az orvosi ügyelet részére. Elfogadásra került, hogy a „PILOT” program 3-as számú tevékenysége a zöldte4

rületi karbantartás lesz.
Az ülés a bejelentések napirenddel zárult.

2. AZ

ELMÚLT EGY HÓNAP ESEMÉNYEI:

A most eltelt időszak a hivatalban és a Start közmunkaprogramban is főleg a munkáról szólt. Vetettünk, ültettünk, virágosítottunk. Április második felében a görögdinnye is a földbe került.
Szerencsére nagyon szépen begyökeresedett, gyönyörű futása
van. Néhány napja a dohányt is kiültettük.
Áprilisban megindult a PILOT program. Egy háztáji gazdasági
programról van szó, melynél konzorciumi társulásban történt a
kivitelezés. A megállapodás aláírásra került, 11 fő megkezdte
a munkát. A fóliaházak már beültetésre kerültek, első körben
sárgadinnyét nevelünk, később karalábé termesztés is lesz,
illetve 55 db. sertés
hízlalása is megvalósul majd.
Nagy rendezvényünk
is volt: a II. Retro
Majális jól sikerült. A
napot a mazsorettek
és a fú-vós zenekar
előadásával kezdtük,
majd közösen kisétáltunk a nagy pályára.
Sokan voltunk kint, s
egész szép időnk volt.
Napközben volt foci, ugráló vár, finom ebéd és csemegének palacsinta. Este helyi rock zenekarok koncertjei szórakoztatták a kilátogató közönséget. Május 4-én az Esthajnal Nyugdíjasklub
tagjait köszöntötték az ovisok és a kisiskolások anyák napja alkalmából. Nagyon örültek a
gesztusnak, hálájuk jeléül,
süteménnyel, üdítővel kínálták a kicsiket és a vendégeket.
Május 15-én a polgármesteri hivatal dolgozói részt
vettek az országos TE
SZEDD! szemétszedési akcióban. Rengeteg zsák szemetet szedtünk össze, megtisztítottuk Magyarbánhegyes utcáit.
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CSECSEMŐ

ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZ SZAKRENDELÉS

BÁNHEGYESEN!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2015.05.06. szerdától
gyermekorvosi szakrendelés indult Magyarbánhegyesen. A
rendelést dr. Hedvig Beáta szakorvos végzi. A rendelés időpontjai: minden hónap 1. és 3. hét szerda 13:30-15:30. Az
ellátás helye: a Kossuth u. 84. alatt található Egészségcentrum.

3. PLÉBÁNOS

ÚR SORAI:

Kedves Bánhegyesiek!
Nyertünk! Templom tető és homlokzat felújításra pályázott az
Egyházközség, s nyertünk a magyar államtól 4.850.000 Ft. vissza nem térítendő - támogatást. A toronysisak és a belső festés sajnos nem fér a keretbe, az a következő évek feladata lesz.
Már ha lesz, akinek zengjen a Pazar orgonánk, vallásukat gyakorló, keresztény emberek?! A gyönyörű épületre a község minden tagja büszke, méretére, szépségére, ám a vasárnapi szentmisén való részvétel már megannyi akadályba ütközik…
Május 10-én 15 gyermek első szentáldozott. Ezután megvendégeltük a hívő népet - az Önkormányzat által felállított - sátorban,
a templom tövében.
Újra jár a toronyóra! Három hónapos technikai szünet
után,mostanra mind a négy égtáj felé a pontos időt mutatja a
szerkezet. Köszönet a helyi szakembereknek!
Az ünnepek az együvé tartozásunkat, a testvériséget, a közösségi
élményt erősítik bennünk, s ez kedves az Úr előtt. Következő ünnepünk, június 7-én, vasárnap, a körmenettel és felvirágozott
sátrakkal megtartott, Úr napi szentmise lesz. Várom kedves
Mindnyájukat.
Katolikus köszöntéssel: Fabisz Ákos plébános.

4. A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍREI:

Eredményeink
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola által meghirdetett levelező matematika versenyen részt vevő tanulóink eredményei:
Árvai Ajsa (5. osztály) – I. helyezés, Különdíj.
Józsa Nóra (5. osztály) – II. helyezés.
A Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen ifj. Asztalos Csaba a
24. helyezést szerezte meg.
Felkészítő tanáruk: Gömöri Beáta.
Az Országos Honismereti Versenyen az ötödikes tanulóink közül
Árvai Ajsa megyei 7. helyen végzett és Czille Szemiramisz megyei 17. helyezést ért el. A hatodikos tanulóink közül Molnár
Kristóf megyei 11. helyezést, ifj. Asztalos Csaba megyei 12.
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helyezést és Pokorni Tamara megyei 13. helyezést értek el.
Országos Történelmi Versenyt rendeztek Nagykőrösön. Témája
az I. világháború volt. Iskolánkat a nyolcadikos tanulóink képviselték, név szerint: Majláti Márk, Pintér Norbert, Varga Szilveszter és Zámbó Szilárd, 18. helyen végeztek.

5. A MESEVÁR ÓVODA

PROGRAMJAI:

„Amikor a kisiskolás elindul az útján, megkérjük, hogy mosolyogjon
mindenki az utcán. Jobbra, balra, ha tekinget, nevessenek rája, had
mehessen jókedvűen ő az iskolába!”

Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda Süni csoportos gyermekei sok
szeretettel meghívják Önt

2015. május 30-án
9 órakor kezdődő
BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÜKRE!
Barkóczi Bence
Bence Dániel
Ferenczi Kristóf
Fiám Viktória
Fodor Szabolcs
Fodor Zsolt
Hamza Dalma
Horváth Zsolt
Koczur Gréta
Ági óvónéni

Koczur Krisztina
László Botond
Makula Alexandra
Málik Viktor
Nádas Alexandra
Nagy Nikoletta
Raffael Noémi
Rostás Kevin

Rostás Laura
Sín Kiara Virág
Szilágyi Richárd
Tóth Márkó
Túsz Réka
Vágási Pál
Varga Zsombor
Zámbó Vendel

Szilvi óvónéni

Ildikó néni

Június 3-4-én kirándulás!
1. Maci csoport: Szeged, Vadaspark.
2. Manó és Süni csoport: Budapest, Eleven park.
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6. PROGRAMAJÁNLÓ:

IMPRESSZUM: Bánhegyesi HÍR-FORRÁS - Ingyenes, helyi, havilap.
Kiadja:
Példányszám:
Felelős szerkesztő:

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata.
1000 db.
Stefanik János.
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