BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VI. évfolyam 4-5-6. szám - 2018. május-július
„A hazafiak riszálják magukat, énekelnek, szavalnak, esküdöznek.
De csak egyfajta igazi hazafiság van: ha valaki ott, ahol éppen van,
teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helytáll a munkájában.
Ennek visszaható ereje van a hazára. Minden más csak vásári mutogatás és tányérozás.”
(Márai Sándor)

TA R TA LO M

4.

1. oldal Önkormányzati hírek
6. oldal A Polgárőrség közleménye
7. oldal A magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
			

Általános Iskola hírei

Előadó: Magyar Enikő családgondozó
5.

7. oldal Plébános Úr közleménye

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

Beszámoló a település 2017. évi közbiztonsági helyzetéről

6.

Tájékoztató a település egészségügyi
helyzetéről
Előadó: Dr. Szikszai József háziorvos, Bozsárné Róka Mónika védőnő, dr. Jónás Szilvia fogorvos

3.

Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ munkájáról
Előadó: Hollós Beáta intézményvezető

A 2017. évi zárszámadás megtárgyalása
és elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

7.

Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

8.

Előadó: Nagy Lajos r. alezredes kapitányságvezető
2.

A Humán Szolgáltató Központ működési engedélyének és szakmai programjának módosítása (szociális konyha)
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Hollós Beáta intézményvezető

8. oldal A hulladékszállító közleménye

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2017. évre
vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Regionális ivóvíz ellátó rendszer bérleti-üzemeltetési szerződésének elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

9.

Mesevár Óvoda alapító okirat módosítása, mini bölcsőde létrehozása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

10. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
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NAPIREND ELŐTT Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester köszöntötte László Jánosné
Pasek Erzsébet nyugalmazott pedagógust, aranydiplomájának átvétele alkalmából.
I. NAPIREND részletes írásbeli beszámolót készített Nagy Lajos rendőrkapitány
úr. Bűncselekmény, szabálysértés esetén
azonnal intézkednek a körzeti megbízottak. Magyarbánhegyes községben 2017ben 16 kiemelten kezelt bűncselekményt
regisztráltak, 2016-ban 37-et, mely jelentős csökkenést mutat. A községben jelentősen csökkent a lakásbetörés (9-ről, 1-re),
a testi sértés (6-ról, 2-re), és a lopás (25ről, 11-re). Összességében megállapítható, hogy a bűnügyi-, közbiztonsági helyzet a községben megfelelő, a település
bűnügyi szempontból nem fertőzött. A
kapitány úr szerint nagyon jó a kapcsolat
a polgármester asszonnyal és a településen működő polgárőrséggel, megköszönte a segítséget.
II. NAPIREND Dr. Szikszai József háziorvos: A betegforgalom egy év alatt 1/3-al
emelkedett. Ennek a számnak az emelkedésébe beleszámít, az indokolatlanul
megjelentek pl. iskolások, vagy a közfoglalkoztatottak száma. Ahogy a polgármester asszony említette gondot okozva
ezzel a társadalomnak is. Az átlagéletkor a
településen emelkedett, ami örvendetes.
A két leggyakrabban előforduló halálok:
a kardiális és a daganatos betegségben
elhunytak száma. Nagyon nagy hangsúlyt
fektetnek a megelőzésre. A beszámolóban mindent részletesen leírt
III. NAPIREND Hollós Beáta a Humán Szolgáltató Központ vezetője elmondta, hogy
a jogszabályváltozásokat folyamatosan
figyelemmel kísérték. Röviden ismertette
a beszámolót. Az intézmény az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja ellátási
területén: étkeztetés, házi segítségnyúj-

tás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékos
személyek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása.
IV. NAPIREND Magyar Enikő a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
előadta, hogy a 2017-ben alapellátásban
történő gondozás 8 család 17 gyermekét,
védelembe vétel 10 család 21 gyermekét, nevelésbe vétel 5 család 10 gyermekét érintette. A lakosság rendelkezésére
állnak és mindenben segítséget adnak.
A doktor úrral, az iskolával, óvodával, a
védőnővel, a civil szervezetekkel és nem
utolsó sorban az önkormányzattal napi
kapcsolatban vannak. Megköszönte a segítséget és a támogatást.
V. NAPIREND Egy kormányrendeletben
meghatározottak értelmében a Humán
Szolgáltató Központ által eddig is végzett
szociális étkezéshez kapcsolódó működési engedélyben megfogalmazott egyéb
főzőhelyet kell átnevezni szociális konyhára. Technikai jellegű dolog. Valós változás nem fog jelenteni. A működési engedélyben fog változni és ezért a szakmai
programban is át kell vezetni.
VI. NAPIREND Az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének végrehajtásának a
főösszegei:
a) kiadási főösszegét 637 134 ezer forint
b) bevételi főösszegét 765 729 ezer forint
A bevételek 100%, míg a kiadások 83%-os
teljesítést mutatnak.
2017. évben is sikerült megtartani
minden olyan jóléti intézkedést, amely a
lakosság és az önkormányzat dolgozóinak
támogatására szolgál. Ezek például az étkezési térítési díjkedvezmények, a nyári
gyermekétkeztetés támogatása a napközit igénybe vevők számára, és a 70. év
felettieknek nyújtott adókedvezmények.
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Összességében elmondható, hogy a
2017-es év gazdálkodás szempontjából
kiegyensúlyozott volt, a kiadások és bevételek nagyságrendje az előző évhez képest jelentősen nem változott.
VII.NAPIREND A tavalyi évhez hasonlóan
a nyári gyermekétkeztetés részben finanszírozott és kötelező feladat. A rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban (GYVT)
és a hátrányos helyzetű (HH) illetve a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek részére ingyenesen kell biztosítani.
A tavalyi évben is lehetőséget adott
a Képviselő-testület, hogy olyan gyermekek is igénybe vegyenek 50%-os kedvezményt, akiknek egyébként nem járna a
nyári időszakban kedvezményes étkezés.
Aki az önkormányzat és az iskola által
megszervezett nyári napköziben részt
vesz az 50%-os térítési díjkedvezményben
vehesse igénybe az étkezést.
VIII.NAPIREND Az Alföldvíz Zrt. azzal a
kéréssel fordult hivatalunkhoz, hogy ta
T. képviselő-testület hozzon határozatot
a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú, „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű projekt megvalósulásával létrejött regionális víziközmű
rendszer bérleti-üzemeltetési szerződésének módosítása tárgyában.
IX.NAPIREND Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról a 71/2017. (IX. 25.) KT határozattal, hogy mini bölcsődét hoz létre
Magyarbánhegyesen és felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Ennek megfelelően az előkészítés
megkezdődött. Pályázatot nyújtottunk
be, amely kedvező elbírálásban részesült, 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő

támogatást nyert az önkormányzat. Az
elsődleges cél az volt, hogy egy teljesen
önálló intézményt hozzunk létre, azonban
a humán erőforrás felmérése után arra
jutottunk, hogy a Mesevár Óvoda intézménybe integrált mini bölcsődei csoport
létrehozása lesz a megoldás. A folyamat
következő része az intézmény alapító okiratának módosítása.
X.NAPIREND Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
január 29-i ülésén megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
rendeletét. A rendelet célja a község lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú
területek rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége stb. céljából a rendeletben foglalt magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtése.
Az azóta eltelt időszakban a Békés
Megyei Kormányhivatal megvizsgálta a
rendeletet és szakmai segítségnyújtás
keretében észrevételeket tett, valamint
több Kúria által hozott döntés is született
a témában. Alapvető probléma az, hogy
a rendeletben szabályozott tényállások
nem ütközhetnek magasabb jogszabál�lyal, nem tartalmazhatnak párhuzamos
szabályozást és azoktól eltérő szankciót.
A kormányhivatallal konzultálva így a
tűzgyújtással, az állattartással és a zenei
szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések
hatályon kívül helyezését javasoltuk. A
közterületi szeszesital fogyasztást illetően
a rendelkezések kismértékű módosítása
szükséges, alapvetően maradhat a tiltás
és a kivételek, de megszegése szabálysértésnek minősül, szankció a rendeletben
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nem köthető hozzá. Beépítésre javasoltuk
viszont a rendelet megalkotásakor is felmerült tényállást, a játszótér nem rendeltetésszerű használatának megtiltását.
A június 11-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Települési Arculati Kézikönyv elfogadása és a településkép védelméről szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2.

Tájékoztató XII. Bán Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

I.NAPIREND A Településképi Arculati Kézikönyv letölthető a település honlapjáról.
A szakhatóságok véleményét kikérték és
a javaslatokat, véleményeket, észrevételeket, figyelembe véve beépítettük a rendeletbe. Nagyon sok időt vett igénybe,
amíg a szakhatóságoktól visszaérkeztek
a vélemények, ezért mostanra tudtuk a
képviselő-testület elé hozni a rendelettel
együtt. Az arculati kézikönyvet az Optimunka Bt. készítette - a településképi követelmények megalapozására - meg kellett határozni a településképi jellemzőket,
a településképi szempontból egymástól
jól elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. A kézikönyv
elfogadása meg kell, hogy előzze a településképi rendelet elfogadását. Olyan területről van szó, aminek a jogszabályban
nem volt előzménye. Építészetileg próbáltunk irányt mutatni a településen építkezőknek, de ez nem kötelező. A Települési
Arculati Kézikönyvben leírtak ajánlások.
Szemben azzal, ami a rendeletben van le-

írva azok viszont már betartandó dolgok
Felmerült a romos, elhagyott, gazos
ingatlanok problémaköre is. Ez egy nehéz terület folyamatosan figyelemmel kísérjük a romos házakat, a tulajdonosokat
felszólítjuk, de sok esetben az illetékes
Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya is
tehetetlen. Helyben hatáskör és illetékesség hiányában, csak élet, testi épség vagy
vagyonvédelmi esetekben történhet eljárási cselekmény, az illetékes Gyulai Járási
Hivatal értesítése mellett.
II.NAPIREND Az étel- ital kiszolgálást kapacitás hiányában – amire a gyermeknap
mutatott rá – nem tudják az önkormányzati dolgozók vállalni. Ezért vállalkozóval
tárgyalunk a falunapi vendéglátásról. A
falunappal kapcsolatos lebonyolítást a
köztisztviselők végzik, mert csak így biztosított az a szakembergárda, akikkel le
lehet bonyolítani a rendezvényt. Emellett
szívesen fogadunk önként jelentkezőket.
BEJELENTÉSEK Kintner János képviselő
tájékoztatta a képviselő-társait, hogy az
MTC felnőtt csapata feloszlott, viszont az
összes többi korosztály továbbra is szerepelni fog. Az egyesület működik tovább
ugyanazzal az elnökségi tagokkal, mint
eddig.
A június 25-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola 2017/ 2018. évi munkájáról
(az iskola később küldi meg az írásbeli tájékoztatót)
Előadó: Roczkó Emília intézményvezető

2.

Beszámoló az Angyal István Művelődési
Ház és Könyvtár munkájáról
Előadó: Farkas Ildikó könyvtáros

3.

Pályázat kiírása a Magyarbánhegyesi

5
Mesevár Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4.

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5.

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

6.

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

I. NAPIREND: Roczkó Emília a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója elmondta,
hogy mozgalmas volt a tanév, örömmel
tájékoztatta a testületet, hogy sok pályázatot nyertek el és ezért sok program valósulhatott meg. A tanítási órákon felül
még egyéb programok is megvalósultak.
Az intézményben sajnos nőttek az igazolt
és igazolatlan hiányzások számai. Ezzel
kapcsolatban is szoros együttműködés
van az Iskola, a Családsegítő, a Gyámhivatal között. Megköszönte a támogatást, a
csodálatos gyermeknapot és azt, hogy az
önkormányzat segít az iskolának.
II. NAPIREND Farkas Ildikó könyvtáros elmondta, hogy technikai eszközök nem
hiányoznak. A képviselő-testület jóvoltából most került felújításra a számítógép
park. Az Önkormányzat által megnyert
pályázaton belül kaptak új nyomtatót,
laptopokat. A nyomtatók nem a legfiatalabbak, de még működnek. A Békés Megyei Könyvtár által indított Moziprogram
keretén belül új vetítővásznat kapott az
intézmény.
III. NAPIREND az intézményvezető kiválasztása hosszadalmas pályáztatási procedúrát igényel. Kormányrendelet határozza meg a folyamatot és a határidőket.

Az előterjesztés mellékletét képezte az
óvodavezető személyének kiválasztására
irányuló pályázat szövege. Augusztus végére várható a döntés.
IV. NAPIREND Több önkormányzat csatlakozott ehhez a Társuláshoz, ezért vált
szükségessé a Társulási Megállapodás
módosítása.
V. NAPIREND A szociális diagnózis elkészítését törvény írja elő, ezért szükséges
módosítani a programot. Ez a diagnózis
beépítésre került. A szociális diagnózis
azt jelenti, hogy feltárásra kerül milyen
problémával küzd az adott egyén. Ehhez
rendelnek hozzá olyan szolgáltatást, úgy,
hogy ez alapján hatékony megoldással
tudjanak segíteni.
VI. NAPIREND Beérkeztek az ajánlatok a
mini bölcsőde létrehozására, hosszas eljárást kellett lefolytatni, többszöri bejárással. 10 millió forintot nyert az önkormányzat a megvalósításra, ami sajnos nem lesz
elégendő még az épület átépítésére sem.
Ehhez még hozzájön kb. 5 millió forintnyi
eszközbeszerzés, ami jogszabályi előírás.
Az Önkormányzatnak önerőként kb.: 8
millió forintot kell hozzátenni a teljes beruházáshoz. A kivitelezés nyertes ajánlattevője a BÓLEM Építőipari Kft. lett bruttó
13.957.300,- Ft-os ajánlatával.
BEJELENTÉSEK Fajó János alpolgármester:
Petrik István tanár úrnak most jelent meg
a harmadik verseskötete, a megjelenéshez kérné a képviselő-testület segítségét.
Aki hozzájárul a könyv kiadásához támogatóként feltüntetik a nevét. Szívesen fogad bármilyen felajánlást.
Végezetül a képviselői tiszteletdíj felajánlások következtek.
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A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE:
Tisztelt Lakosság!
XVIII. Békés Megyei Polgárőr Nap rendezvény került megtartásra július 21-án Kétegyházán.
Túrós András az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke méltatta a polgárőrök
mindennapos önkéntes helytállását és
mondott köszönetet a lakosság érdekében
végzett érdemi munkáért. Az elnök úr mellett a polgárőrök munkáját méltatta dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Dr. Kovács

József országgyűlési képviselő, Zalai Mihály
a Békés Megyei Közgyűlés elnöke és Kalcsó
Istvánné Kétegyháza polgármestere.
A rendezvényen Magyarbánhegyes
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elismerése jeléül emlékplakettet és jutalmat adományozott a Magyarbánhegyesi
Polgárőr Egyesületnek.
Ezúton is kívánunk elhivatott munkájukhoz
erőt,egészséget és kitartást!
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A MAGYARBÁNHEGYESI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI:
Tankönyv-osztás: 2018. augusztus 29., 1300 - 1700; 2018. augusztus 30., 800-1200.
Első tanítási nap 2018. szeptember 3. (hétfő)
Tanévnyitó ideje: 2018. szeptember 3., 800

PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
A közösségépítő pályázat melyet
megnyert az egyházközség, lehetőséget
ad, hogy a buszos kirándulásokra térítésmentesen elvigyem a jelentkezőket. Kérem, jöjjenek új jelentkezők! Annyi helyre
befogadtak házat szentelni, viszonoznám
jóságukat, hogy jó programban részesíteném, ha lenne bátorságuk feliratkozni.
Szép volt a Szent Anna napunk július
26-án, közös étkezéssel az Önkormányzat munkatársaival, majd zenés táncos
együttlét jó hangulatban, a nagy fa alatt.
Bár többen elfogadták volna a meghívásomat!
Legközelebb augusztus 20-án, a
nemzeti és egyházi ünnepen lesz zenés
áhítat a 11 órai szentmise előtt, majd megvendégelés a kenyérszentelési szertartást
követően.

Készülünk az leszármazottak napjára
szeptember 15-én szombaton, és vasárnap a búcsú ünnepére. Hívják meg távolban élő ismerőseiket, szeretteiket erre a
hagyományos közöségi együttlétre.
Új fényében pompáznak templomunkban az oltárt díszítő réz gyertyatartók; a nyolc darab, méteres műtárgyat
esztergomi mester restaurálta 100.000 forintért. Köszönöm minden adakozónak,
hogy támogatta tervem megvalósulását,
kérem jöjjenek élőben is tekintsék meg
egy vasárnapi szentmise keretében! A kritizáló szájnál, többet ér a segítő kéz, a jóindulatú támogatás. Tartsuk szemelőt ezt, és
mindenki boldogabb lesz körülöttünk!
Isten áldásával!
Fabisz Ákos
plébános

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. közleménye
Tájékoztatjuk, hogy a 2018. II. félévre a következő szállítási napokat terveztük:
Zöldhulladék-szállítás: augusztus 27., szeptember 24., október 29., november 26.
Szelektívhulladék-szállítás:
augusztus 21., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Ügyfélfogadás:
szeptember 3. 11:30-12:30-ig, szeptember 17. 13:30-14:30-ig, október 1 11:30-12:30-ig,
október 16 13:30-14:30-ig, október 29 11:30-12:30-ig, november 12. 13:30-14:30-ig,
november 26. 11:30-12:30-ig, december 10. 13:30-14:30-ig
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