„A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében.”

(Elenaor Roosevelt)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az január 23-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

2017. évi költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató

2.

Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú pályázati felhívás 2-es célterületére

3.

Köztisztviselők illetménykiegészítésének
megállapítása

4.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata és Magyarbánhegyes Község Roma
Önkormányzata között megkötött megállapodás felülvizsgálata

5.

Humán Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntések meghozatala

6.

Bejelentések

A napirendek tárgyalása előtt,
egyperces néma csenddel emlékeztünk
meg a január 20., péntek éjszakai, veronai buszbaleset 16 halálos áldozatáról.
Az első napirendnél Asztalos Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke ismertette a 2017-es költségvetés főbb
számait, elmondta, hogy a bevételi és
a kiadási oldal egyensúlyban van.
A bérek kiegészítésére továbbra
is szükség van, ezt a korábban képzett tartalékokból tudják megvalósítani, amit már bele is terveztek a
költségvetés tervezetbe. Jóval kisebb
mozgástere van sajnos az önkormányzatnak, mint az előző években
volt.
A kormány rendeletváltoztatása
miatt sajnos a szociális étkeztetésből egyre több gyermek esik ki. Ezen
gyermekeknek legalább 50%-ot térítene az önkormányzat az étkezésében.
A civil szervezetek támogatására
az idei évben is 3 millió forintos keretet terveztek.
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A közfoglalkoztatottak munkabérének támogatása és az iskolakezdési
támogatás szintén maradt a tervezetben. Utóbbi részleteinek megvitatására az első féléves időszak lezárása
után fog visszatérni a képviselő-testület. Sódarné Varga Gyöngyi polgármester a tájékoztató kiegészítéseként
szólt arról, hogy a testület, a falu vezetése továbbra is azon fáradozik, hogy
minél nagyobb szociális érzékenységgel, humánus, emberbaráti módon
döntsön a lakosságot érintő feltételek
alakításáról. Sajnos az állami, törvényi szabályozás egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatokra, s ennek
hatására a képviselő-testület sem tud
már — sajnos — annyi terhet átvállalni. Mi utóbbi mellett szeretnénk dönteni. A testület a közszolgáltatási szerződés kötési javaslatot egyhangúlag
elfogadták.
A költségvetés tervezetet a képviselők
egyhangúlag hagyták jóvá.
A második napirendi pont tárgyalásakor a polgármester asszony elmondta, hogy annak ellenére, hogy
a decemberi közmeghallgatáson azt
állították, hogy Magyarbánhegyesre
nem jutnak pályázati források, az önkormányzat folyamatosan ad be pályázatokat, s ezekből még egyet sem
utasítottak el.
Természetesen a pályázatok
többségéről csak akkor van lehetőségünk beszámolni, ha azokat nyertesként bírálják el.

Most egy olyan lehetőségünk
van, hogy külterületi, helyi közutak
fejlesztéséhez és karbantartásához
szükséges erő– és munkagépek beszerzésére nyújtottunk be pályázatot
10 millió forint értékben. Egy svájci
gyártású, Hürlimann XT 105.4 típusú traktor beszerzésére pályáztunk,
mellyel a meglévő, de egyre ros�szabb műszaki állapotú, egyre több
karbantartást és egyre nagyobb költségráfordítást igénylő MTZ gépünket
szeretnénk lecserélni. Utóbbit, az új
erőgép szolgálatba állítását követően
— természetesen — értékesíteni szeretnénk.
A tájékoztatót és a határozati javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
A köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapítása kapcsán dr.
Zelenyánszki Miklós jegyző tájékoztatott arról, hogy a kormány által január
elsejétől beígért köztisztviselői béremelés sajnos most is elmaradt. Ezért
arra kérte a képviselő-testületet, hogy
a tavaly, minden önkormányzatunknál dolgozó köztisztviselőnek megítélt, 10%-os bérkiegészítést az idei
évben is biztosítani szíveskedjenek.
A képviselők egyhangúlag támogatták a tervezetet.
Az negyedik és az ötödik napirendben foglaltakat, rövid ismertetés és
tárgyalás után a testületi tagok egyhangúlag támogatták.
A nyilvános ülés a „Bejelentések” napirendi pont tárgyalásával zárult.
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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI
2017. első hónapja igazi hideggel
„kedveskedett” nekünk. A nagy hideg
aránylag kevés havat hozott, de így is jutott sok munka Start-dolgozóinknak.
Magyarbánhegyesen, a hó eltakarító gépek mellett, a közmunkások, a
központban, a temetőben, a vasútállomáson és a buszmegállókban, lapátokkal, seprűvel tisztították meg a járdákat,
közterületeket. A havazásos napokon
„hó ügyeletet” tartottunk, hogy a frissen
hullott csapadékot minél hamarabb el
tudjuk takarítani. A fákról szóródó hó és
zúzmara napi, rendszeres elsepréséről
és a csúszásmentesítésről is próbáltunk
gondoskodni.

Január 19-én reggel „Enni adok
-Enni kapok” szekrény került kihelyezésre a szociális bolt és a mellette
lévő filagória közé!
A szekrény lehetőséget biztosít
minden jó szándékú, adakozó szellemű lakosnak, hogy abban élelmiszert helyezzen el az arra rászorulóknak. Minden olyan lakosnak
lehetősége van az abban található
élelmiszer elvitelére, akinek megélhetése nehézségekbe ütközik!
Lelkiismeretére bízva adunk lehetőséget Magyarbánhegyes minden lakójának! Enni adok — Enni
kapok! Segítsünk egymáson!

Megtartottuk az idei év első véradását, 2017. január 20-án, pénteken, délelőtt 8 órától 12 óráig. Szerencsére elég
sokan megfordultak aznap a művelődési
házban, ebből 52 falubeli adott vért, amivel a nagy átlagban megszokott donor
létszámot teljesítettük. Nagyon szép! Így
tovább Magyarbánhegyes!
Gyönyörű csiperkegomba termett
a téli Start közfoglalkoztatás keretében!
A frissen szedett csiperke minden nap
gyorsan elfogyott a kisboltunk polcairól.
Természetesen lesz még újabb termés
tavaszig, ha lemaradt róla eddig, még bepótolhatja!
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PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Járom az utam a macskaköves
úton.... ahogy a dal mondja, és igyekszem Istenhitet és reményt vinni a
házszentelések alkalmával az otthonokba. Köszönöm a befogadást, minden támogatást!
Cudar hidegek vannak; vigyázzunk el ne fagyjon szívünkből az
emberszeretet! Ápoljuk családi rokoni kapcsolatainkat, legyen időnk

barátainkra, jó ismerőseinkre! Ami
karácsonykor oly természetes: a nyitottság, a szeretet őszinte kifejezése,
kísérjen bennünket az új esztendőben is!
Koldusok vagyunk mi mind. Elfogadásra, jó szóra vágyunk. Segítsük egymást örömtelibb, boldogabb
életre!
Isten áldásával:
Fabisz Ákos plébános

A CORVIN TKD EREDMÉNYEI
Sikeresen lezajlott Magyarbánhegyesen a téli Taekwon-do övvizsga,
amelyen 6 klub 33 versenyzője teljesítette sikeresen a rendkívül magas
követelményeket.

Gratulálunk minden vizsgázónak, és
köszönjük Máté Zoltán VI. dan nemzetközi mesternek a vizsgáztatást,
valamint Zsarkó Dániel Péter IV. dan
nemzetközi mesternek a vizsga levezénylését!		
Tamás József

5

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
2017.01.22.-én 22 óra tájékán egy középkorú férfinak kellett mentőt hívni, mert a
hidegben egy árokban talált rá egy helybeli lakos, aki riasztotta is a mentőket, és
hívta az ügyeleti telefonszámunkat. Polgárőreink a helyszínre mentek és megvárták a mentő kiérkezését.
A férfi fájlalta a lábait, a kezét, a mentősök
elvitték kórházba!

Köszönjük kollégáinknak a megerősített
szolgálatokat, akik a nagy hidegben többet járőröznek, hogy védjék a lakosságot
és segítsék az elesetteket! A lakos segítségét is köszönjük, aki észrevette a sérültet
és rögtön segítséget hívott.
Éjjel nappali ügyeleti telefonszámunk:

06 20 39 39 600
Hívjanak minket bizalommal!

A MESEVÁR ÓVODA FEBRUÁRI
PROGRAMAJÁNLATA

„ITT A FARSANG!”
A Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda szeretettel
meghívja a
2017. február 9-én (csütörtökön) 9 órakor tartandó
FARSANGI ÜNNEPSÉGÉRE!
Helye: Mesevár Óvoda
Program: jelmezes felvonulás, farsangi műsor
csoportonként, kézműves foglalkozás
gyermek-szülő együtt, tánc, mulatság,
arcfestés, lufi hajtogatás, csillámtetoválás.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szász Károlyné óvodavezető
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