BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VII. évfolyam 4. szám - 2019. július-szeptember
„A döntéseinknek súlya van. Minden választás hozzátesz valamit a személyiségünkhöz, és meghatározza, hogy milyen emberek vagyunk.”
(Ted Chiang)
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POLGÁRMESTERI
KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók!
Öt év választási ciklus befejezéseként
szólok önökhöz. Az első, ami eszembe jut,
szép és nyugodt öt év volt. Meghallgattuk
önöket és önök is meghallgatásra kerültek.
Több beruházásunk elkészült. Soksok falut szolgáló intézkedést tettünk,
akár emberileg, akár tevőlegesen, fejlesztéssel.
Aki ezt látni akarja, az látja és tudja,
hogy ez igaz, aki kész munkában hibát
akar találni, az talál.
Akár a helyi újságunkban, akár a világhálón olvashattak minderről, hiszen
mindig beszámoltunk mindenről.

Talán annyit említenék meg, az önkormányzat mindig minden körülmények
között legálisan, törvényesen, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően működött, nincsenek titkok, nem fed semmit
homály, bár vannak, akik ezt sugallják…
Településünk büszkén vallhat magának
egy olyan önkormányzatot, aki stabil gazdálkodással, hitel nélkül, megtakarítással
bír. Kevesen mondhatják ezt el a környéki,
sőt távoli hivatalok közül magukról.
Jó volt önökkel, jó volt érezni a bizalmat, a szeretetet, mert ebből kaptunk a
legtöbbet!
Hiszem, továbbra is bizalmat szavaznak nekünk, hogy az elkezdett munkát
folytathassuk, segítik a munkánkat, keresnek bennünket, tanácsot adnak, biztatnak, mert arra is szükségünk van.
„Nem haragszom soha az emberekre,
ha másképpen vallják a dolgokat, mint én,
mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen
olyan igazság a maguk szempontjából,
akár az enyém (…) Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos.
Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk
egymás kezét az igazság fölött.”
Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester
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FŐSZERKESZTŐ KÖSZÖNTŐJE
Tisztelt Olvasók!
Elérkeztünk egy önkormányzati ciklus végéhez, ami az Bánhegyesi Hírforrás
életére is befolyással bír(hat). Az újság
célja, hogy Önöket tárgyilagosan tájékoztassa az elmúlt időszak önkormányzatot
érintő főbb eseményeiről, azt hiszem ezt
a vállalást maradéktalanul teljesítettük.
Természetesen azt is mindig megírtuk,
ha kellemetlen, méltatlan és negatív esemény történt, ami jellemzően az események kiváltóinak, elkövetőinek nem tetszett, de a tényeken senki kedvéért nem
változtatunk sem most, sem a jövőben.
Azt is le kell szögezni, hogy aki ezen az
újságon dolgozott, ezért a munkáért térítést nem kért és nem kapott, azért tettük,
hogy ezzel is segítsük a település lakóinak
életét. A hivatalos feladataink mellett szívesen csináltuk ezt az elmúlt öt évben, a
közélet egy jól behatárolható személyi kör
nemtelen és hazug támadásainak kivételével nyugodt volt, reméljük ez a jövőben
is így lesz. Köszönjük a képviselő-testület
támogatását, örülünk, hogy ilyen csapat
állt mögöttünk, akikkel konstruktívan

mindent meg tudtunk beszélni, soha egy
sértés vagy egy hangos szó sem hangzott
el, azt mondhatom, hogy mindenkinek
ilyen csapatmunkát kívánok. Higgyék
el a hatékony munka nem cirkuszban,
méltatlan sárdobálásban vagy alaptalan
vádaskodásokban érhető tetten, hanem
az intelligens, megértő, egymást támogató tevékenységben. Az önkormányzat
minden intézménye állandó hatósági
ellenőrzés alatt áll, évente többször mindent megvizsgálnak, legyen az közmunka
program, EU projekt vagy a napi gazdálkodás. Ezeket a revíziókat szakemberek
végzik, akik értenek ahhoz amit csinálnak,
ellentétben azzal, aki jellemzően a facebookon és a kocsmában puffogtat égbekiáltó sületlenségeket. Ne üljenek fel az
ilyen negatív kampánynak, sem a felelőtlen ígéreteknek, csakis a saját szemüknek
higgyenek, a település fejlődik, a gazdálkodás stabil, a szociális háló széles, ennél
többet egy önkormányzat a mai jogszabályi környezetben nem tehet a lakosságért.
Köszönjük az elmúlt öt évben a figyelmet
és kívánjuk mindenkinek, hogy bölcsen
döntsön október 13-án!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

A július 29-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Beszámoló a Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2018/ 2019. évi
munkájáról

3.

Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

4.

Előadó: Szász Károlyné intézményvezető

2.

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

A szociális étkeztetés díjkedvezményének megállapítása
A Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5.

Bejelentések

1. NAPIREND: Szász Károlyné óvodavezető részletes anyagot állított össze és válaszolt a képviselők által feltett kérdésekre.

3.

2. NAPIREND: A belügyminiszter pályázatot hirdetett a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázat célja a korábbi évekhez hasonlóan
az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések szociális célú tűzifa vagy
szén vásárlásának támogatása. A testület
a pályázat benyújtása mellett döntött,
amely pozitív elbírálásban részesült 811 q
barnaszén beszerzésére nyílik lehetőség.

4.

3. NAPIREND: A képviselő-testületnek a
szociális étkeztetése tekintetében díjkedvezményt vezetett be a legrászorultabbak részére: a legkisebb öregségi nyugdíj
150%-nál (42.750) alacsonyabb egy főre
jutó jövedelem esetén, aki egyébként jogosult a szociális étkezésre, az ingyenes
veheti igénybe a szolgáltatást.
4. NAPIREND: A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött az intézményvezetői
pozíció betöltésére.
BEJELENTÉSEK
• döntés született, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a könyvtárba új bútorzat beszerzésére, a projektet a mezőkovácsházi könyvtár bonyolítja
• képviselői tiszteletdíj felajánlások
Az augusztus 9-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Országzászló felállítása
Előterjesztő: Fajó János, Asztalos Csaba, Tamás József, Kintner János képviselők

2.

Magyar Falu Program kiírásokra pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2019. évi Önkormányzati Választásokra
Helyi Választási Bizottság tagjainak választása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

Póttagok választása a szavazatszámláló
bizottságokba
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

5.

Bejelentések

1. NAPIREND: A képviselő-testület országzászló felállításáról döntött, amit a
főtéren láthatnak.
2. NAPIREND: a képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat nyújtson
be pályázatot a Magyar Falu Program következő alcímeire:
• Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)
• Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására (MFP-KKE/2019)
• Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)
A pályázatok benyújtásra kerültek, reménykedünk a pozitív elbírálásban.
3. NAPIREND: Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. évi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választására
alakuló Helyi Választási Bizottságba a következő tagokat választja meg:
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Papp Sándorné
Uhrinné Gazdag Éva
Szokola Erika
Bányász Ottó
Széllné Jambrik Annamária

4. NAPIREND: Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. évi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választására a
szavazatszámláló bizottságokba a következő póttagokat választja meg:
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Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Lászlóné Fejes Andrea
Laborczi Tímea
Pusztai Andrea
Tóth Zsuzsanna

BEJELENTÉSEK: képviselői tiszteletdíj felajánlások
Az október 1-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Tájékoztató a 2019/ 2020-as tanévre
való felkészülésről
Előadó: Roczkó Emília intézményvezető

2.

2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

3.

A 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

4.

Időskorúak települési támogatása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás jóváhagyása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

6.

2019/2020. évi iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

7.

Termőföld használata céljából megbízási szerződés kötése az NFA-val
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

8.

Fogorvosi rendelőbe kötelező eszköz
biztosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

9.

Bejelentések

1. NAPIREND: az írásbeli anyag mellé
szóbeli tájékoztatást kapott a képviselő-testület az igazgató- helyettes Gömöri
Beátától.
2. 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 4,3 %-al
módosulnak. Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege: 612.533
ezer Ft.
3. NAPIREND: A 2019. I. féléves költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok
főösszegének teljesítését az alábbiak szerint alakult:
Bevételek:
Eredeti előirányzat:
586.769,- E Ft
Módosított előirányzat: 612.533,- E Ft
Teljesítés:		
390.036,- E Ft
Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)
				
64 %
Kiadások:
Eredeti előirányzat:
586.769,- E Ft
Módosított előirányzat: 612.533,- E Ft
Teljesítés:		
252.639,- E Ft
Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)
				41%
4. NAPIREND: a Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelynek a lényege, hogy kerüljön
bevezetésre egy új települési támogatás
kategória, amely az időskorú, magyarbánhegyesi állandó lakóhellyel rendelkező
személyek részére biztosítana évente egyszer, alanyi jogon járó 5.000,- Ft összegű
támogatást. A bizottsági ülésen hosszas
vitát követően az a döntés született, hogy
az előterjesztés kerüljön le napirendről,
hogy ne érje az a méltatlan vád a képviselő-testületet, hogy kizárólag kampánycélból vezetné be ezt a támogatást. Annyi
bizonyos, hogy amennyiben a képviselő-testület összetétele nem változik, bevezetésre fog kerülni a támogatás, hiszen
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egyébként azzal mindenki egyetértett,
hogy szükség van rá.
5. NAPIREND: a képviselő-testület jóváhagyta, hogy Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata 2020. évben is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez. A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatási összegének fedezete a 2020. évi
költségvetésben előirányzatként megjelölésre kerül.
6. NAPIREND: a képviselő-testület a Békés
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által megküldött, 2019/2020.
évi iskolai felvételi körzethatárokat tartalmazó tervezettel egyetértett.
7. NAPIREND: Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert, hogy Nemzeti Földalapkezelő

Szervezet előtt a megbízási szerződés
megkötése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye és a szerződést aláírja.
A használat ellentéttelezéseként fizetendő 1.350,- Ft/AK/év mértékű, összesen
275.225,- Ft összegű díj fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
„dologi kiadások” előirányzata.
8. NAPIREND: a Képviselő-testület szándékát fejezte ki a fogászati kezelőegység
cseréjére vonatkozóan, amelynek a forrását a pályázati lehetőségek függvényében, az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítani fogja
BEJELENTÉSEK
• az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett
2020-2034. időszakra gördülő pótlási
és fejlesztési terv elfogadása, mind az
ivóvízhálózat, mind a szennvízrendszer tekintetében
• képviselői tiszteletdíj felajánlások

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Huszonöt éves a Magyarbánhegyesi Polgárőrség!
Köszönjük mindenkinek az eddigi támogatást!
Kérjük, támogassák továbbra is az adó 1%-val
Egyesületünket, hiszen Önökért vagyunk.
Keressenek bennünket bizalommal!

Éjjel-nappal hívható telefonszámunk:

06-20/39-39-600
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PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Gyönyörű templomunk főoltárképe
- melyen Szűz Mária, karján a kis Jézussal
látható - egy restaurátor mester gondos
munkája nyomán teljesen megújult. Ez a
felújítás nem nyert pályázatból, hanem a
lakosság közadakozásából valósult meg.
A nagy méretű (3,5x1,5m) festmény vis�szanyerte eredeti 123 évvel ezelőtti szépségét. Isten fizesse meg százszorosan,
minden jó tett lélek adományát, akár
házszenteléskor, akár egyéb szertartások
alkalmával támogatta a templom fenntartását. Kérem keressék fel az Úr házát,
álljanak meg egy keresztvetésnyi időre,
és csodálják meg, ezt megkapó szépségű
műalkotást.
Szeretném, ha a településnek lenne
saját hitoktatója. Aki ellátná a két Bánhegyes oktatási intézményeiben a katolikus

hitre nevelést. Tisztes megélhetést biztosítana számára a közalkalmazotti jogviszony, de előtte el kell indulni érettségivel
a zsebben Szegedre, a teológiára diplomát szerezni, akár levelező rendszerben
is. Aki késztetést érez szívében, kérem keressen fel, mert plébánosi ajánlás is szükséges.
November 1-jén pénteken Mindenszentek napján 11 órakor lesz szentmise
elhunytjaink lelki üdvösségéért, mikor
mécsest gyújthat mindenki a templomban is. A temetőben pedig 14 órától lesz
közös imádság a Telpic kápolna előtt, ahol
sírszentelésre felkérhet, aki 2018. után temette el hozzátartozóját.
Békességben, egészségben megélt
őszi napokat kívánok Isten áldásával!
Fabisz Ákos plébános
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X. OVIBÁL
Szeretettel várunk minden
kedves szórakozni vágyó,
az óvódát támogatni szándékozó hölgyet,
urat és barátainkat egy kellemes estére
2019. október 19-én (szombaton)
18 órától
a Művelődési Házban megrendezésre kerülő
ÓVODABÁLBA.
A bevételt a gyerekek kirándulására
szeretnénk fordítani.
A zenét a Tutti Party Zenekar szolgáltatja,
a vacsorát a Kacsa Étterem biztosítja.
MŰSOR - TOMBOLA - TÁNC HAJNALIG
Belépő: 3.000 Ft
Jegyvásárlás személyesen az óvodában,
október 1-től.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Helyszín:
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56., Angyal István Művelődési Ház
Ügyfélfogadási idő:
2019. október 2; 30. (szerda) 1115 – 1215
2019. november 27. (szerda) 1115 – 1215
2019. december 18. (szerda) 1115 – 1215
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
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