BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VI. évfolyam 5. szám - 2018. augusztus-szeptember
„Becsüljön meg az ember mindent, amit az élet adott neki, használja fel,
fordítsa a javára, és akkor esélye lesz egy szebb és jobb jövőre.”
(Robert Lawson)

TA R TA LO M
1. oldal Önkormányzati hírek
3. oldal A Polgárőrség közleménye
3. oldal A temetőben történt káreseményekről
4. oldal Mesevár Óvoda meghívója
5. oldal A hulladékszállító közleménye
6. oldal Az avarégetés szabályairól

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az augusztus 27-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Döntés a Magyarbánhegyesi Mesevár
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
feladatainak ellátására beérkezett pályázatokról

2.

Az avarégetés szabályairól szóló rendelet megalkotása

3.

Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás elnyerésére

4.

A Terület és Településfejlesztési Program TOP-3.2.1-16 kódszámú kiírására
pályázat benyújtása

I. NAPIREND A képviselő-testület pályázatot írt ki a Magyarbánhegyesi Mesevár
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására, mivel a vezető 5 éves határozott
időtartamú kinevezése lejárt. A testület
egyhangúan ismételten Szász Károlynét
bízta meg az óvoda vezetésével újabb 5
évre.
II.NAPIREND A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kereste meg önkormányzatunkat, hogy a településen nincs
zöldhulladék égetésről szóló rendelet,
tehát az minden időben tilos. Ez viszont
azt eredményezi, hogy amennyiben feljelentés történik a tűzoltóság köteles a
helyszínre vonulni és az égetőt mérlegelési lehetőség nélkül minimum 20 ezer
forintos tűzvédelmi bírsággal súlytani. A
képviselő-testület ezért a rendelet megalkotása mellett döntött, amelynek szabályait külön pontban olvashatják.
III.NAPIREND A belügyminiszter az előző
évekhez hasonlóan pályázatot hirdetett
a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra. A pályázat célja
a korábbi évekhez hasonlóan az 5.000 fő
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lakosságszámot meg nem haladó települések szociális célú tűzifa vagy szén vásárlásának támogatása. A testület a pályázat beadása mellett döntött a maximális
1596q szén támogatás elnyerése érdekében. Időközben a pályázat pozitív elbírálásban részesült: 1237q szén beszerzésére
kaptunk támogatást.
IV. NAPIREND A Terület és Településfejlesztési Operatív Program első körében
öt pályázatot nyújtottunk be, amelyből 3
darab részesült pozitív elbírálásban, ös�szesen 97 millió forint értékben. Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
kiírás ismételten megjelent, újra pályázható. A tervezett projekt címe: „Az Angyal
István Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai fejlesztése”. A fejlesztés
keretében felújításra kerülne a művelődési ház épülete, megvalósul a nyílászárók
cseréje, a fűtéskorszerűsítés és a teljes
hőszigetelés mellett napelem kerül telepítésre. Az épület korszerűsítésére irányuló
terveket már 2016-ban elkészítettük, így
csak azok felülvizsgálata szükséges. A projektet a következő költségekkel tervezzük
benyújtani, a számok még csekély mértékben változhatnak a tervek felülvizsgálatának eredményétől függően.
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások
A szeptember 24-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1. Tájékoztató a 2018/ 2019-as tanévre való
felkészülésről
2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
3. A 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítése
4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás jóváhagyása

5.

Termőföld használata céljából megbízási szerződés kötése az NFA-val

6.

Szerződés kötése a magyarbánhegyesi
köztemető üzemeltetésére

I. NAPIREND Nádháziné Roczkó Emília
részletes tájékoztatót készített, amit kiegészített azzal, hogy rendhagyó módon
7 évfolyamban indították el a tanévet. Az
1. osztályosok kis létszáma miatt az első
két osztályt összevontan tanítják. Az életvitel és gyakorlat, testnevelés, ének-zene
tantárgyakat tanulják közösen. Úgy gondolja, hogy az érdemi munkát ez nem befolyásolja.
II. NAPIREND A költségvetési rendeletet
az első kivételével negyedévente kötelező
módosítani. A módosítás a döntésekből
és központi utasításokból adódó változtatásokat tartalmazza. Az előírányzatok
csekély mértékben, mindössze 3,7%-al
módosulnak. Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege: 778.658
ezer Ft.
III. NAPIREND A költségvetés bevételei és
kiadásai az első félévben az alábbiak szerint teljesültek:
Bevételek:
Eredeti előirányzat:

750.213,- E Ft

Módosított előirányzat:

778.658,- E Ft

Teljesítés: 		

485.977,- E Ft

Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)
				
62 %
Kiadások:
Eredeti előirányzat:

750.213,- E Ft

Módosított előirányzat:

778.658,- E Ft

Teljesítés:		

347.130,- E Ft

Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)
				45%
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IV.NAPIREND A Képviselő-testület jóváhagyta, hogy Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata 2019. évben is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez.
V.NAPIREND Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata már évek óta művel több
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonában lévő szántó művelési ágú területet. Az önkormányzat nem jogosult
haszonbérleti szerződést kötni, de a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
törvény 18. § (4)-(5) bekezdése lehetőséget biztosít a Nemzeti Földalapba tartozó

ingatlanokra vonatkozó földhasználati kötelezettség legfeljebb egy gazdasági évre
terjedő időszakra megbízási szerződés
útján történő teljesítésére. A földhasználat tehát a fentiekben leírt megbízási szerződéssel valósulhat meg, amelyet évente
meg kell újítani. A szerződést a következő
évre is megkötjük.
VI.NAPIREND A temető üzemeltetését
2007. óta Tajki István vállalkozó végzi. A
képviselő-testület újabb két évre bizalmat
szavazott a vállalkozónak.
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE:
Éjjel- nappal hívható telefonszámunk:
06-20/39-39-600

TEMETŐBEN TÖRTÉNT KÁRESEMÉNYEKRŐL:
A közelmúltban több esetben is előfordult, hogy a fákról leszakadó gallyak
kárt okoztak a síremlékekben. A síremlékekben, felépítményekben keletkezett
károkra vonatkozóan a jogi helyzet az,
hogy maga a síremlék annak a tulajdona,
aki építtette. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az abban keletkezett kár, amen�nyiben az sem az üzemeltetőnek (Tajki
István), sem az önkormányzatnak nem felróható, tehát nem mulasztásra vezethető
vissza, hanem jellemzően természeti jelenségekre (szél stb), akkor a tulajdonost

fogja terhelni a javítás és helyreállítás költsége.
Az üzemeltető vagy az önkormányzat felelősségbiztosítása nem terjed ki idegen tulajdonra, ebből az következik, hogy
kizárólag a tulajdonos köthet vagyonbiztosítást a sírhelyre. Az önkormányzat fokozott figyelmet fordít a fák gondozására,
de például vihar esetén óhatatlanul szakadhatnak le gallyak. Kérjük, hogy Önök is
fordítsanak figyelmet arra, hogy bebiztosítsák a sírhelyeket a fenti káresemények
esetére.
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IX.
JÓTÉKONYSÁGI
ÓVODABÁL
2018.
Szeretettel várunk minden kedves
szórakozni vágyó, az óvodát támogatni
szándékozó hölgyet, urat
és barátaikat egy kellemes estére.
2018. NOVEMBER 10-ÉN (SZOMBATON)
18 ÓRÁTÓL
a „MŰVELŐDÉSI HÁZBAN”megrendezésre kerülő Óvodabálba.
A bevételt a gyermekek kirándulására
és játékainak bővítésére fordítjuk.
Zenét a JOKER zenekar szolgáltatja,
Vacsorát a farmer csárda biztosítja
mŰsor - TOMBOLA – VIGALOM HAJNALIG
Belépőjegy: 3000 Ft
Jegyvásárlás személyesen az óvodában október 8-tól 31-ig.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Helyszín:
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56.
Angyal István Művelődési Ház
Ügyfélfogadási idő:
2018. október 24. (szerda) 1115 – 1215
2018. november 21. (szerda) 1115 – 1215
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@tappe.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
(hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
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AVARÉGETÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI TELEPÜLÉSÜNKÖN
• A község területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
• az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.
• Magyarbánhegyes község közigazgatási belterületén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése megengedett az
év minden napján, 16.00 órától 20.00
óráig.
• Az égetésre a környezeti terhelés csökkentése érdekében száraz anyaggal, a
meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.
• Avar és kerti hulladék nem égethető
tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
• Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék
nem égethető.

• Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad
égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az
égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
• A szabadban a tüzet és üzemeltetett
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
nem szabad, s veszély esetén, a tüzet
azonnal el kell oltani.
• Avar és kerti hulladék csak nagykorú
személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett
égethető.
• Az égetés használatának helyszínén
olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg
a tűz eloltható.
Kérjük a fenti szabályok fokozott betartását, ellenkező esetben a tűzoltóság kiszállása esetén köteles bírságolni, amelynek
legkisebb összege 20 ezer forint.
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