„A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében.”

(Elenaor Roosevelt)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A február 13-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Magyarbánhegyes Önkormányzat 2017.
évi Költségvetésének megtárgyalása és a
költségvetési rendelet megalkotása

2.

Civil szervezetek 2017-es évi támogatására kiírt pályázati kiírás

3.

Bejelentések

Az első napirendnél Asztalos Ferenc
a pénzügyi bizottság elnöke ismertette a 2017-es költségvetés főbb számait,
elmondta, hogy a pénzügyi bizottság
támogatja a tervezet elfogadását. A munkabérek kifizetésére kellett a legtöbbet
betervezni a kiadási oldalon, mely az ös�szes kiadás kb. 60%-át teszi ki. Jó, hogy
a bevételi oldalon hasonló arányban tudunk állami támogatásokat betervezni,
így a munkabérek kifizetése fedezve van.
Az önkormányzat a kiadási oldalon 19

millió forint tartalékot képzett, mely —
rendkívüli esetben — működési– és bérköltségek fedezésére használható fel.
Mivel Magyarbánhegyesen 46 olyan
gyermek van, akinek az étkezését már
biztosan egyáltalán nem támogatja az
állam, a pénzügyi bizottság úgy döntött,
ezen gyermekeknek az étkezésük 50%-át
téríti az önkormányzat az idei évben. A
nagycsaládosok gyermekeinek az eddigi 50%-os támogatást további 25%-kal
megnöveljük, tehát, az idei évben ők csak
a teljes térítési díj 25%-át kötelesek megfizetni. A tervezetet a testület egyhangúlag elfogadta.
A második pontnál dr. Zelenyánszki Miklós jegyző leszögezte, hogy a civil
szervezetek támogatására az idei évben
is 3 millió forintos keretet terveztek. A támogatás elnyerésének feltételeit viszont
kis mértékben, de szigorították. Erre
azért volt szükség, mert az önkormányzat
mindenképpen olyan civil szervezeteket
szeretne támogatni, amelyek a törvényi
előírásoknak megfelelően, a határidőket
betartva, egyéb más finanszírozási forrással is rendelkezve, Magyarbánhegyes életét pozitív irányba terelve, huzamosabb
ideje működnek. A képviselők a támogatási javaslatot egyhangúlag megszavazták.
A nyilvános ülés a „Bejelentések” napirendi pont tárgyalásával zárult.
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FELHÍVÁS
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy pályázatunk: „Büszkeségünk, Angyal István, 1956-os hős
emlékére” kedvező elbírálásban részesült. 4.960.300 forint összegű támogatást
nyertünk egy olyan emlékmű állítására,
ami Angyal István és 1956-os hőseink
emlékét méltón őrzi majd a jövő számára.

Az emlékmű a művelődési ház előtt fog
állni, kivitelezése az alapozási munkák elvégzésével a napokban megkezdődött.
Jó hír, hogy szülőházára is újra felkerül a márványtábla. Köszönjük az engedélyt az új lakóknak, Bitai Sándornak és
családjának!

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI
Február a télűző farsangok hónapja.
Településünkön a Mesevár Óvoda apróságai és a Kossuth Lajos Általános Iskola
tanulói is megpróbálták a telet elriasztani. Az ovisok február 9-én, az iskolások
pedig február 17-én maszkabáloztak.

A gyerekek aranyosak, ügyesek voltak, a felkészítő pedagógusaikkal együtt! A mellett,
hogy nagyon jól szórakoztak, végül még a
nagy hideg is engedett kemény „vasfogából”: február második felében enyhült egy
kicsit az idő, s még a napocska is kisütött.
Reméljük, most már egyre gyakrabban
ránk mosolyog végre az időjárás!

A Start-dolgozóknak a tavasz érkezésével
egyre több feladat jut. Most még a köztisztasági munkák a meghatározó tevékenységek, de egyre több fóliában indul
meg a magvetés, a palánták nevelése.
Már csak pár hét és a szabadföldi termelést is megkezdhetjük, bízunk benne,
hogy a szorgos munkánk őszig bőséges
termést eredményez!
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A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban rendkívüli esemény nem történt. Továbbra is folyamatos járőrszolgálatot látunk el.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ha bárki
bármilyen gyanús eseményt észlel, azt
minél hamarabb jelezzék felénk!

Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben támogatta az egyesületünket! Ez évi
és a jövőbeni támogatásukat is hálásan
megköszönjük!
Forduljanak hozzánk bizalommal!
A Polgárőrségre mindig számíthat a
lakosság a nap 24 órájában!

Kérjük támogassák az adójuk
1%-val a Polgárőrséget!
Nevünk: Polgárőrség Magyarbánhegyes
Adószámunk: 18388154-1-04

Ügyeleti számunk, amin bejelentést
tehetnek és segítséget kérhetnek:

06-20/39-39-600
Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

4

PROGRAMAJÁNLÓ
MEGHÍVÓ!
Magyarbánhegyes község Polgármestere, Önkormányzata
és Képviselő-testülete nevében
sok szeretettel meghívunk minden kedves
magyarbánhegyesi lakost a 2017. március 5-én,
vasárnap, 16 órakor,
az Angyal István Művelődési Házban tartandó
NŐNAPI RENDEZVÉNYÜNKRE!
Vendégeinknek – az este folyamán – virággal és süteménnyel
kedveskedünk!
A rendezvény ingyenes!
Mindenkit sok szeretettel várunk!
A sztárvendég:
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