BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

V. évfolyam 9. szám - 2017. szeptember
„Nincs rosszabb egy hazugságokra alapozott életnél”
(Joss Stirling)
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Az elmúlt időszak eseményei

4.

Hírek, közlemények

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A szeptember 25-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Tájékoztató a 2017/ 2018-as tanévre való
felkészülésről

2.

2017. évi költségvetési rendelet módosítása

3.

A 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítése

4.

Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet megalkotása

5.

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számú választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása

6.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás jóváhagyása

7.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

8.

Döntés a „Magyarbánhegyesi Humán
Szolgáltató Központ fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban

9.

Mini bölcsőde létrehozása, valamint a
kialakításának támogatására irányuló pályázat benyújtása

10. Szerződéskötés az NFA-val

Az első napirendi pontban az iskolai
gyermeklétszámról, és az idei tanévben
tervezett programokról esett szó, a megbízott intézményvezető Roczkó Emília
tolmácsolásában.
A második napirendi pontban a
költségvetési rendeletet módosítottuk a
bevételi előirányzatok emelkedése miatt
(központosított támogatások, bérkompenzáció, felhalmozás célú támogatás
emelkedése, pályázatok, köznevelési feladatok támogatásának emelkedése, szociális feladatok előirányzatának változása,
főkönyvi számok közötti átcsoportosítás
és az átvett pénzeszközök előirányzatának változása miatt.) A kiadás előirányzatokat e szerint módosítottuk.
Harmadik napirendi pontban elfogadtuk a 2017. évi költségvetés I. félévi
teljesítését, ami időarányosan teljesült.
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A negyedik napirendi pontnál a
képviselő-testület rendeletbe foglalta
kinek és milyen módon lehet I. „Magyarbánhegyes Község Díszpolgára” illetve II.
„Magyarbánhegyesért kitüntető címet”
adományozni. Mindkét címhez javaslatot
tehet a mindenkori önkormányzati képviselő, a képviselő-testület bizottsága,
egyesületek, civil szervezetek (helyben
működő), illetve a lakosság, az I. esetében
100 lakos, a II. esetében 50 magyarbánhegyesi lakos ajánlása esetén. Természetesen mindkét cím tulajdonosa kitüntető
oklevél, jutalom (tárgyi vagy pénzbeni)
jár ünnepélyes testületi ülésen történő
átadás keretében. Az I. cím tulajdonosa
díjtalanul látogathatja az Önkormányzat
valamennyi rendezvényét és tanácskozási
joggal részt vehet minden képviselő-testületi ülésen. Elhalálozása esetén – család
kívánságára – külön rendeletben lefektetett feltételek mellett a község saját
halottjának tekinti, számára díszsírhelyet
biztosít.
Elavult rendeletet kellett újra alkotni,
az ötödik napirendi pontban: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
számú választópolgárok számáról szóló
rendeletet módosítottuk.

Hatodik napirendi pontban a „Bursa
Hungarica” felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatalakozást hagytuk
jóvá. Diákonként havi 5 ezer forint támogatást nyújtunk, ezt az állam szintén 5
ezer Ft-tal egészíti ki.
A hetedik pont a településfejlesztéssel, településrendezéssel foglalkozott,
illetve annak törvényi rendelkezés által
előirt szabályaival.
Nyolcadik napirendi pontban elfogadtuk a Humán Szolgáltató Központ
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyában a
közbeszerzés általi nyertes ajánlattevőt.
Kilencedik napirendi pontban a mini
bölcsőde létrehozásáról, fontosságáról,
lakossági igényéről beszéltünk és döntöttünk, hogy pályázatot adunk be a megvalósítására vonatkozólag.
Bejelentések napirendi pontban polgármester asszony elismerését fejezte ki a
Magyarbánhegyesért Egyesületnek a Magyarbánhegyesről Elszármazottak találkozójának szervezéséért, illetve gratulált a
Magyarbánhegyesi Corvin Taek- wondo
Klubnak a VI. Mightyfist Eagles Cup elért
eredményeihez.

PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
A plébánia felújítására három millió forintot nyertem a magyar kormánytól. A tető
felújítása, kémény építése, új horganyzott
csatorna felszerelése, gázkazán beépítése
futja belőle. A havi bevételeim a plébánia és a templom fenntartását épp hogy
fedezik. Állagmegőrzésre, szépítésre leginkább külső forrást kell keresni. Pályázati lehetőségeket figyelni, jól összehozni,
és imádkozni, hogy pozitívan elbírálják.
Az utóbb három évben többször sikerült,

Istennek legyen hála! E mellett a helyi
erőforrásokat is kihasználom, és ebben az
Önkormányzat, és szakemberei jól közreműködünk. Két vízóra akna lett újjáépítve,
az elektromos harang technika hibaelhárítása, működtetése pedig rendszeres munkát ad. Köszönet minden segítségért! Kérem, ne csak a magam örömére végezzem
ezeket a munkákat, jöjjenek a templomba,
legalább vasárnap, a 11-es misére. Várok
szeretettel mindenkit!
Isten áldásával!
Fabisz Ákos plébános
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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI

A korábbi évek hagyományához híven
ismételten megrendezésre került a
START közmunka kiállítás
2017. szeptember 7-én (csütörtök).

Elkezdődött az óvoda udvar felújítása

Folyik a sportpálya körbekerítése

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Az alábbiakban a Tappe Kft. tájékoztatását
olvashatják a hulladékszállítással kapcsolatban:
„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakosságnál
keletkező (nem mezőgazdasági tevékenységből származó) zöldhulladékot a továbbiakban az alábbi időpontban szállítja el
társaságunk 2017-ben: november 3. Csak a
szabványos gyűjtőedényben, áttetsző zsákban (bármilyen áttetsző, gazdaboltokban
kapható zsákban) vagy 1 méternél rövidebb
kötegekben kihelyezett, alkalmanként maximum negyed köbméter (250 liter) zöldhulladékot szállítunk el.”
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő edények (sárga
kuka) ürítésére a következő időpontokban kerül sor: november 7. és december
5. (keddi napokon)

TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélfogadási rendje a Polgármesteri hivatal
nagytermében:
• október 30.: 1130-1230-ig
• november 13.: 1350-1450ig
• november 27.: 1130-1230-ig
• december 11.: 1350-1450-ig
DÉMÁSZ lakosság által hívható hibabejelentés telefonszáma: 06 62/565-881 (közvilágítási hiba esetén is).
Október 6. – az Aradi Vértanúkra emlékeztünk.
1956. október 23. A Szabadság Napján,
megemlékezünk elesett hőseinkről a Kossuth Lajos Általános Iskola általi rendezvényen, majd koszorúzunk.
Szeptember 8-án részt vettek a hivatal
dolgozói a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért! akcióban.

Közeledik a Mindenszentek és Halottak Napja.
Sajnos minden család szembesül egyszer az elmúlással.
Kegyelettel emlékezzünk elhunyt családtagjainkra, ismerőseinkre!
„Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe,virággal és fénnyel,
ami elmúlik és békével, szeretettel, ami nem múlik el.
Nincs már ezen a napon fájdalom,
csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett,
mint maga az ősz bánatos,ködös álomra készülő ragyogása.”
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