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 Szeretettel köszöntöm Önöket a 2019-
es év első önkormányzati újságjával, hírek-
kel, információkkal.

„Ifjú lánya a vén télnek, kedves kikelet, Hol ma-
radsz? Mért nem jelensz meg a világ felett?” 

 Azt hiszem sokunkban megfogalma-
zódnak így tél végén Petőfi Sándor versének 
éppen időszerű szavai, hiszen talán már a 
gyerekeknek is elegük van a hóból, a hideg 
télből. Azonban a madarak reggeli csicser-
gése, a gólya megérkezése, az elő-előbukka-
nó napsugarak ereje egyre inkább jelzi, be-
köszönt sokunk kedvenc évszaka, a tavasz. 

 Tavasszal éled a természet. A hőmér-
séklet lassan melegszik, elolvad a hó, egyre 
hosszabbak a nappalok. Nyílnak a virágok, 
később a vándormadarak is visszatérnek. Ta-
vasszal az emberek is vidámabbak.

 Ez az az évszak, amikor emelkedik az 
átlaghőmérséklet, és szeszélyessé válik az 
időjárás, megújul a természet, sok élőlény 
ébred fel téli álmából, rovarok, fák, virágok, 
és a medvék. 

 Az emberek nekiállnak rendbetenni a 
téli hó által letaposott kertet, félreteszik a 
téli ruhákat, tavaszi nagytakarítást tartanak, 
aki teheti, kimegy a szabadba sétálni, játsza-
ni, vagy csak egy kicsit rácsodálkozni a min-
den évben megújuló Természetre. A boltok 
tavaszi akciókat szerveznek, csökken a fűtés-
számlánk és még órákig sorolhatnánk, hogy 
mi is történik tavasszal. Remélem, mindenki 
egyetért velem abban, hogy a tavasz a meg-
újulás és a végtelen lehetőségek tárháza.

  Kikeletkor, a természet újjászületése 
mellett az emberek életében is új időszak 
kezdődik. Ebben az évszakban vannak leg-
kedvesebb, legérzelmesebb ünnepeink, me-
lyek alkalmat adnak arra, hogy legmélyebb 
érzéseinket is kifejezzük embertársaink és a 
környezetünk felé.

 Rögtön a hónap elején a tavasz első vi-
rágait segítségül hívva, alkalom nyílik a férfi-
nem számára a hölgyek köszöntésére ünne-
pi keretek között. 

 Nemzeti ünnepünkön, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 171. évfor-
dulója alkalmából rendezett ünnepsége-
ken, vagy szűk családi körben emlékezve 
is eszünkbe jutnak a márciusi ifjak lángoló 
elképzelései, megújulást óhajtó követelései, 
lelkes cselekedetei.

 Áprilisban pedig a szent 40 napi böjtöt, 
a testi-lelki felkészülést követően a keresz-
tény emberek legnagyobb ünnepén Húsvét-
kor, Jézus feltámadását, az emberiség igazi 
újjászületését üljük meg.

 Kívánom, hogy minden kedves lakos 
számára hozzon a március és a tavasz szép, 
emlékezetes, boldog ünnepeket, örömöket, 
sikerüljön a természettel együtt megújulni 
mindenkinek.

 Polgármesterként előttem és a jelenle-
gi képviselő-testület előtt még nagyon sok 
feladat áll ebben az esztendőben, melyeket 
természetesen mi tűztünk ki magunk elé, 
hogy Kétegyháza még szebb és lakhatóbb 
település maradhasson. 

 Többféle programot is szervezünk, me-
lyeknek megszervezésére Dr. Rákócziné 
Tripon Emese alpolgármester Asszonyt kér-
tem fel, teret adva ezzel rendezvényeinken a 
fiatalos lendületnek az új elképzelések meg-
valósításának.

 Kérem Önöket, hogy ebben az eszten-
dőben is fogjunk össze a település további 
fejlesztése és a jövője érdekében, folytassuk 
együtt azt a lendületes munkát, amelyet 13 
évvel ezelőtt elkezdtünk. Továbbra is számí-
tok a civil szervezetek aktív közreműködésé-
re, a tenniakaró lakosság önkéntes támoga-
tására.

  2019. a választások éve is. Tervezem, 
hogy év végén átadom a fiataloknak a teljes 
polgármesteri feladatot, de addig is szívvel 
lélekkel dolgozom Önökért és szülőfalumért 
Kétegyházáért.

Kalcsó Istvánné polgármester

Kedves kétegyházi Lakosok! Várnai Zseni: 

Csodák csodája
Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:

újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,

újjáteremti őket a tavasz.
A tél nekik csak álom,

 semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,

a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,

s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.

 
Ha bölcsebb lennék,
 mint milyen vagyok,

innám a fényt,
 ameddig rámragyog,

a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, 

harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,

hiszen csupán egy perc az életem.
Az, ami volt, már elmúlt,

 már nem él,
hol volt, hol nem volt,

 elvitte a szél, s a holnapom?
 Azt meg kell érni még,

csillag mécsem 
ki tudja meddig ég?!

de most, de most e tündöklő 
sugár még rámragyog,

 s ölel az illatár!
 

Bár volna rá szavam
vagy hangjegyem,

hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,

e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig 

új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: 
létezés… tavasz!
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Testületi hírek
Kétegyháza Nagyközség képvise-
lő-testülete 2019. évben több alka-
lommal ülésezett.

 A képviselők két olvasatban tár-
gyalták a 2019. évi költségvetési 
rendeletet. Az elfogadott anyag na-
gyon takarékos gazdálkodást tartal-
maz, a rezsikiadásoknál figyelembe 
vettük az elmúlt évben befejezett 
energetikai beruházások által vár-
ható megtakarításokat. A bevételek 
tekintetében a képviselő-testület 
adómértéket nem emelt, ehelyett az 
adófizetési morál javítását és csök-
kenő, de még mindig nagy összegű 
a kintlévőségek behajtását határozta 
el.

 A személyi juttatások fedeze-
tének biztosítására bértámogatási 
pályázatot nyújtottunk be, mely ked-
vező elbírálásban részesült, így több 
mint 7 millió forintos belügyminisz-
tériumi támogatást nyertünk.

 A szociális kiadások összegét a 
költségvetési törvény alacsonyabb 
összegben állapította meg, ennek el-

lenére igyekszünk biztosítani a rászo-
ruló lakosság támogatását, a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázat fedeze-
tét, április 1 napjától a nehéz költség-
vetési helyzet ellenére újra bevezetjük 
a lakásfenntartási támogatást, mely 
nem már kizárólag 3 hónapra igényel-
hető.

 Döntés született a települési 
rendezvények időpontjairól, ezek-
ről folyamatosan tájékoztatjuk majd 
Önöket. A Pogácsa Fesztivál – mint 
településünk legrangosabb rendez-
vénye – 2019. augusztus 10-11. nap-
jain kerül megtartásra. A program 
összeállítása folyamatban van.

 A képviselő-testület elfogadta a 
költségvetésből nyújtható támoga-
tások rendjéről szóló szabályzatot, 
mely teljes szövegezéssel megta-
lálható településünk honlapján. A 
szabályzat elsősorban a civil szerve-
zetek működéséhez nyújtható támo-
gatásokra vonatkozik és mindenben 
megfelel a közpénzekre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak.

 Folyamatos, de a tavasz bekö-
szöntével fokozódó problémát okoz-
nak a nem kívánt állatseregletek tele-
pülésünkön.

 A kóbor kutyák újra egyre na-
gyobb számban vannak jelen a köz-
területeken, minősítve gazdáikat. Be-
fogásukra 150.000.- Ft összegben két 
újabb eszközt vásároltunk, viszont 
elhelyezésük ebenként 7.000.- Ft-ba 
kerül, melyet az adóforintokból tu-
dunk csak finanszírozni.

 Az ebek mellett kiemelt prob-
léma a patkányok megjelenése, 
gyérítésükhöz a rászoruló ingatlan-
tulajdonosok részére rendkívüli se-
gélyként, mérget tudunk biztosítani.
 Fontos újra és újra kiemelni, hogy 
a képviselő-testület által elfogadott 
és közel két éve hatályban lévő jog-
szabály széles körű felhatalmazást 
nyújt a jegyző számára bírságolás 
tekintetében. Ha szükséges, ezzel az 
eszközzel fogunk fellépni az állat tu-
lajdonosával szemben.

dr. Medgyaszai László jegyző

Pályázataink
Kedves kétegyházi Lakosok!

Néhány mondatban hírt adunk aktu-
ális pályázatainkról.

Az „Idősek nappali ellátó intézménye 
bővítése és korszerűsítése Kétegyhá-
zán” (TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027), 
a „Kétegyházi Napsugár Óvo-
da fejlesztése” (TOP-1.4.1-15-
BS1-2016-00039), a „Polgármesteri 
Hivatal energetikai korszerűsítése” 
(TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00033) és 
a „Márki Sándor Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése” (TOP-
3.2.1-15-BS1-2016-00032) című pá-
lyázataink zárása van folyamatban. 
Az elszámolások megkezdődtek, a 
szükséges dokumentumok benyúj-
tása a Magyar Államkincstárhoz fo-
lyamatosan történnek. 

 A belügyminisztériumi támoga-
tással megvalósuló Kétegyházi Nap-
sugár Óvoda tornaszobával történő 
bővítése is megtörtént, a gyermekek 
használatba vették az új épületszár-

nyat. A pályázati támogatással törté-
nő elszámolás benyújtásra került.

 A „Kétegyházi Táncsics Mi-
hály Művelődési Ház energetikai 
korszerűsítése” (TOP-3.2.1-16-
BS1-2017-00008) pályázatunk kivi-
telezési munkálatai befejeződtek, a 
pályázati elszámolás elkészítése fo-
lyamatban van.

 A „Kétegyháza Nagyközség csator-
nahálózatának fejlesztése” (TOP-2.1.3-
16-BS1-2017-00012) című projekt 
kiviteli tervei elkészültek, a következő 
lépés a kivitelező kiválasztása.

 A szennyvíz IV. ütem kivitelezése 
folyamatosan zajlik, a munka eddig a 
várt ütemben halad, nagyobb eltérés 
az ütemezéshez képest nem tapasz-
talható.

 A településünk önkormányzata 
pályázatot nyert néhány utcában jár-
da felújításra a Belügyminisztérium 
támogatásával. A kivitelező kiválasz-

tása után, megkezdődhetnek a mun-
kálatok.

 Új lehetőség nyílik majd a Magyar 
Falu Program keretein belül újabb 
pályázatok benyújtására, jelenleg e 
pályázati kiírások megjelenését vár-
juk, hogy újabb fejlesztéseket való-
síthassunk meg.

 A kerékpárút kialakítására irányu-
ló ROHU kódjelű pályázatunk egyez-
tetései folyamatosan történnek a 
román partner és az irányító hatóság 
bevonása mellett.

 Írásunkhoz szorosan kapcsolódik, 
hogy településünk polgármestere, 
Kalcsó Istvánné külön dicséretben 
részesítette a Kétegyházi Művelődési 
Ház és a Könyvtár közfoglalkoztatás 
keretében végzett felújítási munká-
lataiban részt vevő asztalos, festő és 
villanyszerelő szakembereket.

Wittmann Attila
Szabó Tamás

témafelelősök



2019. április
3

Takarékos 
hírek

 Amint Önök, kedves kétegyházi 
Lakosok bizonyára értesültek róla, a 
kétegyházi Takarék a jövőben más 
formában működik tovább. A pénz-
intézet vezetősége költségcsökken-
tés címén több fiókot megszüntet. 

 A képviselő-testülete ebbe nem 
kívánt belenyugodni és azonnal 
tárgyalásokat kezdett az elnökség-
gel. Nagyon kedvező áron sikerült 
a teljes épületet megvásárolnunk, 
irodákat, ügyfélszolgálatokat ala-
kítunk ki a belső térben. Terveink 
szerint helyet kap itt nemcsak a 
járási hivatal és a falugazdász, de 
megfelelő környezetet biztosítunk 
a Takarék számára is, remélve, hogy 
elfogadják meghívásunkat az Önök, 
mint Ügyfelek szolgálatára.

Kalcsó Istvánné polgármester

Hírek a Márkiból
  A Márki Sándor Általános Iskolá-
ban az idei tanévben is izgalmas, tar-
talmas, nevelő célzatú programokon 
vehetnek részt a tanulók. A nevelő-
testület tagjai rendkívüli hangsúlyt 
fektetnek a tapasztalati tanulásra, a 
tevékenykedtetésre, a kísérletezésre. 
A futó pályázati projektek lehetősé-
get nyújtanak a versenyekhez, vetél-
kedőkhöz szükséges eszközök, anya-
gok biztosítására, valamint a tanulók 
megvendégelésére is.

Ebben a tanévben az EFOP-3.1.5 pá-
lyázat keretében alkotópályázatban 
vettek részt tanulóink. 

A Sulim alkotópályázat keretében is-
kolánk tanulói közül 45 különböző 
életkorú diák festette meg az iskolai 
életünk mindennapjait bemutató fali 
festményt, mellyel arany oklevelet 
szereztek, és amely azóta is iskolánk 
falát díszíti.

Az EFOP-3.3.2 pályázati projekt kere-
tében rendeztük meg március 7-én 
az „Ismerd meg a világot!” természet-
ismereti vetélkedő, mely a tanulók 
természettudományos ismereteire 
alapozva, fizikai, kémiai kísérletek 
elvégzésével szélesítette a gyerekek 
ismereteit.    

Március 11-én „Ciki a cigi!” címmel 
dohányzásmegelőzési projektnapot 
tartottunk az intézményben. A prog-
ram lebonyolításához – dr. Rákócziné 
Tripon Emese alpolgármester asszony 
szervezőmunkájának köszönhető-
en - segítséget nyújtottak az ÁNTSZ 
szakemberei, akik a tanulók életko-
rának megfelelően három helyszínen 
tartottak interaktív foglalkozásokat a 
dohányzás káros hatásainak bemuta-
tására, a megelőzés fontosságáról.

Határtalanul
Kétegyháza szakiskolája hosszú ideje ápol baráti kapcsolatokat külföldi tanin-
tézményekkel. Néhány héttel ez előtt a romániai Nagyszalonta iskolásait látták 
vendégül.
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Hírek a Napsugár óvodáról
 A Kétegyházi Napsugár Óvoda az 
elmúlt időszakban gazdag és színes 
programokat szervezett a gyermekek 
és szülők számára. Az óvoda születés-
napját szeptemberben tartottuk, hiszen 
ekkor ünnepeltük 5. születésnapunkat. 
Volt ugrálóvár, bohóc, népi játszóház, 
kézműves tevékenységek, közös ebéd 
és torta. A születésnap jó alkalom volt 
megújult épületünk és udvarunk be-
mutatására, birtokba vételére. 

 Óvodánk programjain, rendezvé-
nyein egyre többen vesznek részt, a 
gyermekeken kívül a szülők is nagyon 
jól érzik magukat. Október végén a 
Tök Jó Nap keretében egészségna-
pot is tartottunk, amelyen Prohászka 
Béla mesterszakács készített tökből 
ételt a gyermekeknek és a szülőknek. 
A délelőtt folyamán további színes 
tevékenységeknek adtunk teret. (pl: 
tökfaragás tökös süteménykészítés, 
kézműves foglalkozások.)  

 Februárban tartottuk meg az 5. 
Szülők bálját, melynek nagy sikere 
volt. Az óvoda dolgozói mellett az 
anyukák és az apukák szívesen lép-

nek fel, és adnak elő színvonalas és 
érdekes műsorszámokat rendezvé-
nyeinken. A felkészülés időszaka jó 
hangulatban és várakozással telt el. 
A próbák csapatépítő jelleggel is bír-
tak. A támogatójegyek árából szülői 
összefogással focipályát készítünk az 
óvoda udvarán. 

 Időközben új tornateremmel bő-
vültünk, ahol a mindennapos moz-
gáson kívül, a Bozsik program kereté-
ben, minden héten ovi-focin vesznek 
részt gyermekeink. 

 Áprilisban óvodánk nyílt hetet 
tart, ahol megismerkedhetnek az 
óvoda életével, és dolgozóival. 

Mindenkit szeretettel várunk.

Rubás Jánosné 
intézményvezető

Gondolatok egy Bálhoz
 Mikor önfeledten játszó, rohangá-
ló gyermekeket látunk, hallgatjuk ön-
feledt kacagásukat, talán fel sem ötlik 
bennünk, hogy vannak, akiket üveg-
falak, ablakok választanak el a vágyott 
külvilágtól. Ők nem érzik a tavasz sem-
mihez sem hasonlítható ózonszagú il-
latát, a föld sóhajtását, a virágok min-
dent elborító, bódító illatát. Elesettek 

Ők, kezüket nyújtják felénk, mosolyuk 
szomorú, de ott bujkál a remény.

 2019. április 13 napján bál lesz Két-
egyházán. Nem valamiféle vidám mu-
latság, ennek célja lesz, küldetése. Egy 
kislányhoz hajolnak le, akik részt vesz-
nek, akik segíteni szeretnének, erejük-
höz mérten, szívük szeretetével.

 Egy kislányhoz hajolunk le, segítő 
kezet nyújtva, erőnkhöz mérten, szí-
vünk szeretetével. 

Jöjjenek el, 
találkozzunk és segítsünk együtt. 

Kalcsó Istvánné
Kétegyháza Polgármestere
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Kezeink munkái
Március 8. napján intézményünkben csuda dolgokat láthatott, aki felénk látogatott. Határ Józsefné Marika, Pavelka 
Gabriella, Csumpilla Mihályné Katika, Málik Julianna a „semmiből” teremtettek értéket, szépséget. Kiállításuk a Po-
gácsa Fesztiválon újra látható lesz, addig is néhány képpel adunk ízelítőt, kezük munkájából.

dr. Medgyaszai László mb. intézményvezető

 Hagyományainkhoz híven az idei esztendőben XIII. alka-
lommal kerül megrendezésre Kétegyházán a Pogácsafeszti-
vál, melynek időpontja 2019. augusztus 10-11. napja. 

 Mivel ebben az évben augusztus 10-e munkanap, dél-
után kezdünk szórakoztató programokkal. A fesztivál meg-
nyitója és a főzőverseny augusztus 11-én vasárnap kerül 
megrendezésre.

 Néhány fontosabb előadót szeretnék ismertetni, akivel 
már a szerződésünk megköttetett. A fiatalok nagy örömére 
itt lesz velünk Rico x Miss Mood, aki szeret mulatni az a Kre-
denc együttessel megteheti, továbbá az Irigy Hónaljmirigy 
nevű csapat szórakoztat minket, zárásképpen a Triász nevű 
zenekar – melynek frontembere Sipos Péter - élő koncertet 
ad településünk lakosainak szórakoztatására.

 A Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház a korábbi 
éveknek megfelelően pogácsasütő, pogácsaszobrász va-
lamint rajzversenyt hirdet minden korosztály számára. Ter-
mészetesen, a szebbnél szebb kiállítások is emelik a rendez-
vény színvonalát.

 A részletes programról a júliusban megjelenő újságunk-
ban tájékoztatjuk Önöket.

Tóthné Lelóczki Andrea 
feladatfelelős

Pogácsa Fesztivál
 Településünk képviselő-testülete a takarékos költség-
vetési számadatok ellenére minden eszközzel támogatja 
és segíti az Önök és családtagjaik, szeretteik egészségügyi 
ellátását. Biztosítja a térítésmentes laborszolgálatot, mente-
sítve Önöket attól, hogy egy-egy mintavétel érdekében be 
kelljen utazniuk Gyulára vagy Békéscsabára.

 A testület megszervezte és fenntartja a gyermekorvosi 
ellátást, valamint forrást biztosít az orvosi ügyeletre, amely 
havi szinten több mint 500.000.- Ft-ba kerül.

 A képviselő-testület dr. Szegvári József elhunytát köve-
tően a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásával a dr. Tarrné dr. 
Barna Máriát és Boárné dr. Stégermayer Györgyit bízta meg 
egy éves időtartamra. Mivel az állami finanszírozás nem fe-
dezi a helyettesítő háziorvosoknak fizetendő megbízási dí-
jakat, a testület a kiegészítésre külön költségvetési forrást 
hagyott jóvá.

 A működési költségek fedezése mellett, a feltételek ma-
gas szintű biztosítása érdekében a képviselő-testület rész-
ben pályázati, részben saját költségvetési forrásból felújítja 
az Orvosi Centrum tetőszerkezetét és elvégezteti a védőnői 
szolgálatnak is otthont adó épület falazatának alászigetelé-
sét.

Kalcsó Istvánné polgármester

Egészségünkért

2019. április
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Taekwondo hírek
 2019. március 2. napján, Monoron 
rendezték meg a Taekwondo Magyar 
Bajnokságot, melyen az induló 309 
versenyzőből Cseresznyés Lea és Árvai 
Fruzsina korosztályukban a 3-3. helyen 
végeztek.
 2019. március 23. napján, Békés-
csabán zajlott a Kick-Box Diákbaj-
nokság Országos Döntője. Több száz 

versenyző érkezett az ország minden 
részéből, hogy összemérje tudását.
 Cseresznyés Lea a kreatív puszta-
kezes formagyakorlat kategóriában vir-
tuóz rúgás kombinációkat és látványos 
kéztechnikákat bemutatva megszerez-
te az 1. helyet.
  Nagy Viola pusztakezes forma-
gyakorlatban az Országos Diák Bajnoki 

3. helyezést, Árvai Fruzsina kadet 2. ka-
tegóriában elnyerte a pusztakezes for-
magyakorlat Bajnoki Címet, sőt a zenés 
akrobatikus formagyakorlat kategóriá-
ban különböző akrobatikus elemeket 
bemutatva begyűjtött egy 2. helyezést 
is.

Nagy László
 mester edző

LOM-talanítás
Tisztelt Lakosok!

 Partnerünk a DAREH Zrt. 2019. 
április 13. napjára – szombatra – lom-
talanítási napot szervez. 

 Az elszállításra váró lomot reg-
gel 6.00 óráig lehet kihelyezni. Nem 
szállítják el a veszélyes hulladékot, az 
építési törmeléket, háztartási eszkö-
zöket és a zöldhulladékot. Ezek felől a 
tulajdonosnak önállóan kell gondos-
kodnia.

 A Zrt. tájékoztatta Hivatalunkat 
a zöld és a szelektívhulladék szállítás 
rendjéről. Ez a következők szerint ala-
kul:

Zöldhulladék szállítása:
Április 24, Május 20, Június 17.

Szelektív hulladék szállítása:
Április 8, Május 13, Június 17.

A szelektívhulladék gyűjtő edények 
térítésmentesen igényelhetők a 
DAREH Zrt. ügyfélszolgálatán. (Bé-
késcsaba, Kinizsi u. 4-6. Tel.: +36-66-
447-150)

A Zrt. megkezdte a komposztáló edé-
nyek kiszállítását a Lakosság részére. 
Az edények április 15. napjáig igé-
nyelhetők.

Az igénylés benyújtásának módja:

Személyesen, vagy meghatalma-
zott útján a területileg illetékes 
ügyfélszolgálaton,

Postai úton, az igénylésnek a 
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címé-
re történő megküldésével (5600 
Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.),

Elektronikusan a 
kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu  
e-mail címen,

Telefonon történő igénylést nem fo-
gadnak el!

dr. Medgyaszai László
 jegyző
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Beiratkozások

A Kétegyházi Napsugár Óvoda és a 
Kétegyházi Román Nemzetiségi Óvoda 

beiratkozási időpontja: 
2019. április 23-április 26.

A Márki Sándor Általános Iskola és a 
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola 

2019. április 11-12. napjain, 800-1900 óra között várja
 a beiratkozni kívánó tanulókat és szüleiket.

Önkormányzati támogatások
 A képviselő-testület februári ülé-
sén döntött a nyújtható önkormány-
zati támogatások rendjéről és feltét-
eleiről. A támogatási kérelmeket az 
éves költségvetési rendelet hatály-
balépését követően lehet benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalhoz.

A támogatási kérelemnek tartalmaz-
nia kell:

a) a pályázó nevét, székhelyét, 
adószámát, bírósági nyilvántartás-
ba vételi számát, közhasznú jogál-
lás esetén az erről szóló rendelkező 
végzés számát, a nyilatkozattételre 
jogosult személy megnevezését, 
természetes személy pályázó ese-
tén annak természetes személy-
azonosító adatait és adóazonosító 
jelét;

b) a pályázó számlavezető 
pénzintézetének nevét és számla-
számának megjelölését, ahová a 
támogatás összege utalható;

c) a támogatás felhasználásá-
nak célját, a felhasználás módját és 
az igényelt összeget;

d) az önkormányzati és az ál-
lami adóhatóság által kiállított, 30 
napnál nem régebbi igazolást a 
kérelmező köztartozás mentessé-
géről;

e) jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezet kérelmező esetén 
a kérelmező nyilatkozatát arról, 
hogy átlátható szervezetnek minő-
sül és 

d) a közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 
törvény 6. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenség és érintettség 
esetleges fennállásáról vagy annak 
hiányáról.

 A támogatás odaítéléséről a Kép-
viselő-testület nyílt ülésen dönt, a 
döntésről támogatási szerződés ké-

szül, melyet a polgármester ír alá.

 A támogatott köteles a támoga-
tás felhasználásáról utólag részlete-
sen elszámolni a támogatási szerző-
désben foglaltaknak megfelelően.

 Az elszámoláshoz a támogatott-
nak minden esetben csatolnia kell a 
feltüntetett adatok valódiságát ta-
núsító igazolásokat, bizonylatokat, 
számlákat. Ezek eredeti példányát 
„A …./…számú önkormányzati tá-
mogatáshoz felhasználva” szöveggel 
záradékolni, majd hitelesített máso-
latát csatolni kell az elszámoláshoz.

  Az elszámolásokat a képviselő-
testület a támogatási év novemberi 
ülésén tekinti át és dönt elfogadásuk 
felől. Amennyiben a támogatott az 
elszámolást határidőn túl nyújtja be 
vagy a támogatási szerződéstől elté-
rő célra használta fel, 3 évig nem ré-
szesülhet támogatásban.

dr. Medgyaszai László jegyző
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EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 
2019. ÉVI VÁLASZTÁSA

MÁJUS 26. 600 -1900

Helyi választási iroda vezető:

dr. Medgyaszai László: 0670/330-0152

Helyettes: 

Tóthné Lelóczki Andrea: 0670/330-0160

A szavazókörök a korábbi évekhez hasonlóan változatla-
nok maradtak. 

Részletes tájékoztató a www.valasztas.hu honlapon ke-
resztül található.

dr. Medgyaszai László

HVI vezető

Tájékoztató


