BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VII. évfolyam 5. szám - 2019. október-december
„A jog parancsai ezek:
tisztességesen élni, mást nem bántani, kinek-kinek megadni a magáét.”
(Ulpianus)

TA R TA LO M
1. oldal Polgármesteri köszöntő
2. oldal Önkormányzati hírek
3. oldal Egyházzal kapcsolatos közlemény
4. oldal Babgulyás osztás
4. oldal Polgárőrség közleménye
4. oldal Hirdetés
5. oldal Hirdetés
6. oldal Hulladékszállítás

POLGÁRMESTERI
KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók!
Karácsony táján mindannyian a békéről, a szeretetről, a megértésről beszélünk.
Ilyenkor fokozottabb érdeklődést
tanúsítunk szeretteink, barátaink iránt, és
talán az is megfordul a fejünkben, segítsünk azokon, aki rászorul.
Nem a drága ajándékok jelentik a
fényt a lelkünkben, hanem a szándék,
hogy önmagunktól mit tudunk önzetlenül adni.

Szeretet. Nagyon nehéz fogalom.
Elcsépeltnek is hat néha, hiszen azt gondoljuk, tudjuk mit jelent, pedig sokszor
járunk tévúton.
Nem mindegy, hogy az érzéseinket
adjuk át, vagy, rutinszerűen az értelem
diktálja, mondanunk „kell”.
A szeretet az, ha amikor valakinek a
létnehézségeit magamra veszem, hogy
annak életét szebbé tegyem. Elgondolkodtató, ugye? Önző világunk nem erre
tanít minket, jó néhányszor bele is nyomorodik a lelkünk a szeretettelenségbe,
az pedig nyomorúságos tud lenni. Jól
szeretni nagyon nehéz, talán most elgondolkodunk azon, sokszor azt bántjuk a
legtöbbet, akit a valóságban a legjobban
szeretünk.
Fokozottan figyelnünk kell egymásra, hogy a szeretet ne csak advent, a karácsony ideje alatt éljen a szívünkben, hanem a szürke hétköznapokat is hálóként
szője át. Egy mosoly, egy meleg kézfogás
csodákra képes.
Éljünk elfogadással egymás iránt,
a falu érdekében az összefogás, közös
együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat.
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Természetesen az életünkben, a szívünkben a családunk az első. Ügyeljünk
arra, mit és hogyan adunk át gyermekeinknek, hiszen ők élnek bennünk tovább.
A karácsonyi csengő az otthon melegét
juttatja eszünkbe, de ne csak karácsonykor legyen ez így.
„A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is tudunk szeretni valakit, hogy az illető
az életében és cselekedeteiben távol áll attól

a tökéletességtől, amelynek a lehetőségét
meglátjuk benne.”
Szeretettel kívánunk Áldott, Békés,
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Reményteljes, Boldog Új Esztendőt
minden magyarbánhegyesi lakosnak!
Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A október 28-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: Papp Sándorné HVB elnök

2.

Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Esküvevő: Papp Sándorné HVB elnök

3.

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

4.

A polgármester ki nem adott szabadságának megváltása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

5.

Alpolgármester választása, tiszteletdíjának megállapítása (eskütétel)
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

6.

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

7.

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

8.

Bizottságok, bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

1. NAPIREND: Papp Sándorné a HVB elnöke ismertette a választás eredményét.

2. NAPIREND: A polgármester és a képviselők letették az esküt.
3. NAPIREND: A polgármester illetménye
jogszabályban meghatározott összeg, a
képviselő-testületnek e tekintetben nincs
mérlegelési hatásköre. Az illetmény összege elfogadásra került.
4. NAPIREND: Az előterjesztés a Magyar
Államkincstár útmutatásai alapján készült
el. 2014-ben az volt a gyakorlat, hogy
automatikusan megváltásra került a polgármesterek ki nem adott szabadsága
függetlenül attól, hogy ismételten megválasztásra kerültek vagy sem. A jogszabály azt mondja, hogy ha egy jogviszony
megszűnik, akkor a szabadságot meg kell
váltani. A Magyar Államkincstár állásfoglalása szerint, amennyiben a polgármester újraválasztásra kerül, a jogviszony újra
fel fog éledni, ezért munkáltatói döntés
alapján kerülhet sor a szabadság megváltására. Tehát a képviselő-testület határoz
arról, hogy a ki nem adott szabadság megváltásra kerüljön most, vagy csak akkor, ha
ez a jogviszony véglegesen megszűnik. A
polgármesternek 77 nap ki nem adott
szabadsága maradt az előző ciklusból.
Murányi Zsolt képviselő felszólalásában
a szabadság megváltásának összegszerű-

ségére volt kíváncsi és úgy vélte, hogy az
összeget a polgármesternek fel kell ajánlani a település javára. Ezek a kijelentések
érthető indulatokat szabadítottak el, hiszen a határozati javaslat nem az összeg
mértékére irányult és mindenkinek a saját
járandóságáról kell eldönteni, hogy azt jótékony célra felajánlja vagy sem. Az egész
nemtelen támadás árnyékot vetett arra
bejelentésre, hogy Sódarné Varga Gyöngyi polgármester 1 millió forintból alapítványt fog létrehozni Sódar Tünde óvónő
emlékére, amelynek célja a rászoruló fiatalok támogatása lesz. A képviselő-testület többsége végül elfogadta a szabadság
megváltását.

viselő alpolgármesternek megválasztásra
került.

5. NAPIREND: Az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos szavazással
választották meg a képviselők. A javaslat
a korábbi évek hagyományaihoz híven a
polgármesterek és települési képviselők
2019. évi általános választásán legtöbb
szavazatot kapott képviselő, Páger Károly
volt. A titkos szavazás eredményeképpen
4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás és 1 érvénytelen szavazat mellett Páger Károly kép-

8. NAPIREND: A képviselő-testület úgy
döntött, hogy egy Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságot állít fel, megválasztásra kerültek a tagjai is.

6. NAPIREND: Az előterjesztés azt a javaslatot tartalmazta, hogy képviselői tiszteletdíj mértékére, ne kerüljön módosításra,
azaz a képviselők tiszteletdíja továbbra is
havi bruttó 75.000,- Ft legyen. A bizottsági elnököt(köket) továbbra is +10% illesse
meg. A javaslatot a képviselő-testület 6
igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta.
7. NAPIREND: A Szervezeti és Működési
Szabályzatot rövid vitát és Murányi Zsolt
képviselő módosító indítványairól való
döntést követően, a képviselő-testület
egyhangúan elfogadta.

Az alakuló ülés egyáltalán nem volt ünnepélyes vagy emelkedett, feszültség, provokáció, bekiabálások és komor hangulat
jellemezte. Szomorú, hogy van akinek ez
örömet okoz.

EGYHÁZZAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNY
Őszinte megrendüléssel és szívből
jövő fájdalommal közöljük a lakossággal,
a hívőkkel, mindazokkal, akik szerették és
tisztelték Fabisz Ákos katolikus plébánost,
hogy 2019.11.29-én délután tragikus hirtelenséggel elhalálozott. Plébános úr pótolhatatlan űrt hagyott maga után.”Biztos
vagyok ugyanis benne, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők,
sem hatalmasságok, sem magasság, sem
mélység, sem egyéb teremtmény el nem
szakíthat bennünket Isten szeretetétől,
amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban

van. Munkássága, lénye, közösségre ható
ereje, vidámsága, végtelenül hiányozni
fog.
Fabisz Ákos plébános urat Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Képviselőtestülete saját halottjának tekinti.
„Teremtő és megváltó Istenünk!
Bocsásd meg a te meghalt szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét,...
Adj Uram örök nyugodalmat nekik.
És az örök világosság fényeskedjék nekik.”
Ákos atyánk, emléked örökké él!
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KARÁCSONYI
BABGULYÁS
OSZTÁS
Időpont:
2019. december 23. 12 óra
Helyszín:
Új piactér

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Köszönjük mindenkinek az eddigi támogatást, és az adó 1 százalékot.
Kérem, támogassák továbbra is az adó 1 százalékával egyesületünket,
hiszen mi Önökért vagyunk. Keressenek bennünket bizalommal!

Éjjel-nappal hívható telefonszámunk:

06-20/39-39-600

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk mindenkinek!
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Helyszín:
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56., Angyal István Művelődési Ház
Ügyfélfogadási idő:
2020. január 29. (szerda) 1115 – 1215
2019. február 26. (szerda) 1115 – 1215
2019. március 25. (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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