BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VI. évfolyam 1. szám - 2018. január
„Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét,
s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya.”
(Pilinszky János)
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1.

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

2.

Beszámoló a 2017. évi költségvetés III.
negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

3.

A települési támogatásról és az egyéb
szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II.26.) önkormányzati rendeletet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
pályázat iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Hitérné Ambrózay Andrea

7.

2017/2018. évi iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
tületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Mezei József

8.

A november 27-én megtartott, nyilvános tes-

2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői állásra
beérkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

9.

Orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések
meghozatala
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

Az 1. napirendi pontként a meghívottakra tekintettel Roczkó Emília mb.
intézményvezető pályázata került véleményezésre. A polgármester asszony
véleménye szerint az intézményvezető
már bizonyította rátermettségét, hiszen
partner az önkormányzattal, a településsel a szülőkkel. Elfogadásra javasolta a
pályázatot, amelyet a képviselő-testület
egyhangúan támogatott.
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A 2. napirendi pontban következett
a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása együtt tárgyalva a beszámolóval a
2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről. A költségvetés stabil és úgy sikerült februárban összeállítni, hogy hos�szútávon fenntartható legyen. Az elmúlt
hónapokban a költségvetés 18%-al nőtt.
Az állami támogatások növekedése miatt
és az elnyert pályázatok miatt a bevételi
és a kiadási főösszegek is nőttek. A napirendi pontokat a képviselő-testület elfogadta.
A 4. napirendi pontban a szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítása került terítékre. A gyakorlatban az a
tapasztalat, hogy a rendkívüli élethelyzetben adható, települési létfenntartási
támogatás esetében a 15.000,- Ft-os korlát nagyon szűk, ez az összeg nem nyújt
elegendő segítséget ahhoz, hogy a támogatás a tényleges célját elérje. Javasolja a
létfenntartási támogatás összegét maximum 30.000,- Ft összegben meghatározni. A növelést az is indokolja, hogy az előző években a szociális támogatások nem
kerültek kimerítésre, a településnek járó
finanszírozás több támogatás odaítélését
is lehetővé teszi. A módosítást a képviselő-testület elfogadta.
A 2018-as belső ellenőrzési terv elfogadása és a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata is jogszabály alapján
szükséges, a dokumentumok elfogadásra
kerültek. Ezután döntés született a Bursa
Hungarica ösztöndíjakról, amely mindig
egy kellemes feladat.
Következő napirend az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés, az orvosi ügyelet ellátása alapvetően nem változik, csak
a jogi háttérben történik módosítás. 2018.
január 01-től a települési hozzájárulások

mértéke az alábbiak szerint alakul: Magyarbánhegyes 2.283 fő x 74.-ft/lakos =
168.942x12 hó= 2.027.304.-ft/év.
A bejelentések között döntés született a Békéscsabai Tankerületi Központ
fejlesztési terveinek elfogadásáról, az
evangélikus egyház százezer forintos támogatásáról és a képviselői tiszteletdíj
felajánlásokról.
A december 18-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

A 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2.

Beszámoló a Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

3.

A képviselő – testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása,
javaslatok beépítése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

4.

Humán Szolgáltató Központ szakmai
programjának módosítása (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Hollós Beáta intézményvezető

A korábbi évekhez hasonlóan a
2018. évi közfoglalkoztatási pályázatot
decemberben kellett megtervezni, hamarosan be is kell nyújtani. A közreműködő szervezet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztálya korábban is
kért a pályázat benyújtásához egy támogató képviselő-testületi döntést, ez idén
is a benyújtás egyik feltétele. A létszám a
Munkaügyi Főosztály javaslatára lett 145
fő, hiszen sok ember a munkaerőpiacon
helyezkedett el. Több napon keresztül
nagyon komoly munkát végzett Szlanyinka Tiborné és Kovács István ügyintézők
akik napokat, heteket, éjszakákat dolgoztak a pályázattal. Köszönet érte.
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A 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat tervezett számai:
Program
megnevezése

Létszám
(fő)

Bértámogatás
(Ft)

Dologi
támogatás
(Ft)

Kötelező
önerő
(Ft)

Mezőgazdaság

66

75 963 492

14 641 689

1 792 858

Helyi sajátosságra
épülő foglalkoztatás

40

46 775 736

8 193 638

546 239

Helyi sajátosságra
épülő foglalkoztatás

23

25 133 448

5 771 990

207 999

Mezőgazdasági
földutak
karbantartása

16

17 979 912

3 524 072

22 164

Összesen:

145

165 852 588

32 131 389

2 569 260

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához hozzájárult.
2. napirend: Törvényi előírás, hogy a
jegyző évente egyszer beszámol a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, amely
egy hosszabb írásbeli előterjesztés keretében megtörtént. A beszámoló elfogadásra került.
A 3. napirendi pont a képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása, amely polgármesteri indítványra
kiegészül a fogorvos beszámolójával, ez
eddig nem volt része a májusi ülés egészségügyi beszámolóinak.

Az utolsó napirendi pontban a
Humán Szolgáltató Központ szakmai
programjának módosítását tárgyalta a
grémium, a változtatásra jogszabályok
módosulása miatt volt szükség.
A bejelentések között a képviselő-testület köszönetet mondott Simonka
György országgyűlési képviselő úrnak az
önkormányzat pályázatainak pozitív elbírálásának ügyében nyújtott segítségéért.
Döntés született a karácsonyi ételosztásról, amelyhez minden képviselő felajánlotta egy havi tiszteletdíját, a polgármester és az alpolgármester pedig egy ennek
megfelelő összeget.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI
A korábbi évek hagyományához híven ismételten megrendezésre került a karácsonyi
ételosztás. Az eseményre a piactéren került sor, most is, mint mindig jelentős számú
résztvevővel.
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A START közmunka program évzáró rendezvényére. Értékeltünk, beszéltünk a jóról, a hibáinkról, a családról, a szeretetet ünnepéről.

Szintén sor került a Humán Szolgáltató Központ által szervezett hagyományos évzáró
rendezvényre, ahol az óvodások műsorral készültek.

6

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
2018-ban is hívjanak minket bizalommal, ha bajban vannak,
segítségre szorulnak vagy gyanús dolgot észlelnek!
Boldog új évet kíván a település minden lakójának
a Magyarbánhegyesi Polgárőrség minden tagja!

Éjjel- nappal hívható telefonszámunk: 06-20/39-39-600

A MAGYARBÁNHEGYESI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI:
• 2017. decemberében megrendezésre
került az iskolai Helytörténeti vetélkedő,
melyen minden felsős évfolyam eredményesen szerepelt. 1. helyezést ért el a
7. osztály csapata (Barta Dorina, Kerekes Csenge, Evanics Evelin, Tóth Emese),
2. helyezést ért el a 8. osztály csapata
(Árvai Ajsa, Frank Gréta, Szente Adrián,
Szilágyi Sándor). Ők képviselik intézményünket a Járom a Járást kistérségi vetélkedőn.
• December 22. napján a dr. Illyés Sándor
EGYMI-vel közösen került megrendezésre a karácsonyi ünnepség. A színvonalas műsor tükrözte mindkét iskola diákjainak és felkészítő pedagógusainak
kitartó, lelkes munkáját.
• A Kossuth Lajos Általános Iskola hagyományaihoz híven ebben a tanévben is
megszervezte a Karácsonyi Játszóházat, ahol a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt (asztali dísz,

karácsonyfa dísz, hűtőmágnes, karácsonyi angyal készítés).
Játszóházunkat támogatták: Humán
Szolgáltató Központ, Sódarné Varga
Gyöngyi, Szikszai László, Vadrózsa
Nyugdíjas Klub, Magyarbánhegyes Község Önkormányzata, Diákönkormányzat, Békéscsabai Tankerületi Központ).
Köszönjük támogatásukat!
• Karácsonyi ajándékként Páger Károly
osztályonként pénzfelajánlást tett, melyet az osztályok a nyári kirándulások alkalmával használnak majd fel. Köszönet
érte!

ISKOLABÁL
A Szülői Közösség 2018-ban is megszervezi a Jótékonysági Iskolabálat, melynek
időpontja és helye:
2018. február 17. (szombat) 18 óra,
Angyal István Művelődési Ház.
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A MAGYARBÁNHEGYESI
MESEVÁR ÓVODA HÍREI:
• Tárgyi feltételeink jelentősen javultak
az Önkormányzat által indított „Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda játszóudvarának felújítása” című projekt megvalósításával. A játszóudvar ünnepélyes
átadására 2017. 11. 13-án került sor. Á
támogatás összege: 19.000.000.- Ft.
• Mézeskalács sütés már hagyománnyá
vált óvodánkban. A gyermekek-szülők-óvodapedagógusok együttes tevékenykedésével, az óvoda és család kapcsolatának erősítése a cél.
• Humán Szolgáltatónál nagycsoportosaink szerepeltek egy kis műsorral a Karácsony megünneplése alkalmából.
• Adventi gyertyagyújtás alkalmából
nagycsoportosaink
vasárnaponként
szerepeltek a falu központjában és a
templomban.

• Télapó alkalmával a gyermekek versekkel és dalokkal készültek és ebben az
évben két zenés műsoron is részt vehettek a Művelődési Házban és az óvodában.
• Karácsonyi ünnepségünk nyílt ünnep,
melyet szülők, nagyszülők szívesen látogatnak és velünk együtt élik át az év
legszebb ünnepének varázsát.
• Farsangi ünnepségünkre idén február
8-án kerül sor, amely egy farsangi zenés
műsorral zárul.
• Részt veszünk az Oktatási Hivatal által
indított pályázaton: „Esélyteremtő Óvoda” projekt (intézményfejlesztő tevékenység). 2018. januártól a 3.1.3 projekt
keretében kezdetét veszi az esélyteremtő program intézményi megvalósítás
konzulens segítségével.

PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Köszönöm a bizalmukat, hogy befogadnak otthonaikba a házszentelések
alkalmával. Az elmúlt három év tapasztalata, hogy a lakott házak 1/3 - ba, (350 ház)
jutok be január 2-tól március 2-ig. Most
igen alkalmas az időjárás és örömmel járom az utcákat.
Ezúton biztatom e sorok olvasóit, egy
Miatyánk imádság elmondására, Isten áldásának elfogadására, szánjon tíz percet
rám az esztendő kezdetén. Számomra
öröm a kapcsolattartás, hogy a befogadó

érezze, Ő is az Anyaszentegyházhoz tartozik, ha jár templomba, ha nem. Bizony
a rendszeresen vallásukat gyakorlók fogyunk a településen. Szeretném gyarapítani azok számát, akik a vasárnapot szentmisén való részvétellel teszik teljessé. Bár
csak fel tudnám gyújtani szívükben a vágyat arra, hogy a harang hívó szavát meghallják vasárnap délelőtt!
Istentől megáldott boldog
új évet kívánok!
Fabisz Ákos plébános

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. közleménye
Tájékoztatjuk, hogy a 2018. évre a következő szállítási napokat terveztük:
Zöldhulladék-szállítás:
január 25. fenyőfabegyűjtés, április 30., május 28., június 26., július 30., augusztus 27.,
szeptember 24., október 29., november 26.
Szelektívhulladék-szállítás:
január 23., február 21., március 21., április 17., május 24., június 19., július 24., augusztus 21.,
szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Ügyfélfogadás rendje 2018. márciusig:
január 22.: 1130-1230-ig, február 05.: 1330-1430-ig, február 19.: 11301-1230-ig,
március 05.: 1330-1430-ig, március 19. 1130-1230-ig

TÁJÉKOZTATÁS NYERTES PÁLYÁZATOKRÓL
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy
több pályázatunk is pozitív elbírálásban
részesült, hamarosan ezek a beruházások is elindulnak a településen.

1. A Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)
A polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése valósul meg, ami
külső szigetelést, a nyílászárók cseréjét,
a teljes fűtés korszerűsítését és napelem
felhelyezését foglalja magában. A fejlesztés után az épület üzemeltetési költségei
jelentősen csökkennek: az áram költsége
mintegy 80-90%-al, a fűtésköltség legalább 30-40%-al.
A támogatás összege: 30.000.000,- Ft (intenzitás: 100%)

2. Önkormányzati fejlesztések 2017
(Belterületi utak felújítása alcél)
A Jókai utca Medgyesegyháza felé eső
részének (Kossuth utcától) felújítása valósul meg, a kritikus szakaszokon új aszfaltréteggel, a többi helyen melegaszfaltos
kátyúzással.
A támogatás összege: 14.662.500,- Ft (intenzitás: 85%)

3. Mini bölcsőde létrehozása
Pozitív elbírálásban részesült a mini
bölcsőde létrehozására irányuló pályázatunk, ami egy új és nagyon hiánypótló
szolgáltatás bevezetését teszi lehetővé a
településen. A mini bölcsőde tervezett helye: Jókai u. 17/A. Reményeink szerint 2018
szeptemberétől megkezdheti működését az
új intézmény.
A támogatás összege: 10.000.000,- Ft (intenzitás: 95%)
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