GERENDÁSI HÍREK
XVII. ÉVFOLYAM 105. SZÁM A gerendási önkormányzat időszaki lapja megjelenik kéthavonta Ingyenes terjesztésű 2019. április hó

MEGHÍVÓ - POZVÁNKA
Gerendás Község Önkormányzata, Gerendási Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat, Gerendási Szlovákok Egyesülete
és a Gerendási Gazdakör
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2019. május 18-án rendezendő
XIX. Szlovák Kolbászgyúró versenyre

Program:
08.30
10.00
12.30
14.00
17.00
18.30
20.00

Regisztráció a versenyre
Kolbászgyúró verseny
Ebéd
Kulturális program
Eredményhirdetés
Vacsora
Fellép: Komáromi Pisti
Szlovák bál

Meghívó
Gerendás Község Önkormányzata
és a Csicsely Tó Gerendás
Sporthorgász Egyesület 2019.
május 26-án megrendezi a IV.
Gyermeknapi Horgászversenyt,
valamint június 9-én az V.
Pünkösdi
Horgászversenyt,
melyre tisztelettel várja az
érdeklődőket.
A
horgászverseny
részvételi
feltételeivel
kapcsolatban
Zatykó József HE elnök ad
felvilágosítást.

Jelentkezni lehet: Zahorán Erikánál a 06-20-932-1290
telefonszámon.

Európai parlamenti képviselők választása
2019. május 26.
A választás napján a választópolgárok 06:00-19:00 óra között adhatják le szavazataikat az értesítőben megjelölt
szavazóközben. Szavazni kizárólag érvényes igazolványokkal lehet: lakcímet igazoló hatósági igazolvány és
személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély vagy régi, papíralapú személyi igazolvány. Kérjük még
most ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le.
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota
(pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben
megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóu rna
igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.
Mozgóurna igényelhető:



az alábbi linken: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/EUParlamentiValasztasok.xhtml,
papír alapon személyesen vagy levélben is
a helyi választási irodánál (5925 Gerendás Petőfi u. 2.) vagy
a választás napján a szavazatszámláló bizottságnál 12 óráig.

2019. április hó

Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának
testületi üléseiről

Tájékoztató a Gerendási Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat testületi
üléséről

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.
február 25. napján tartott rendes testületi ülésén döntött az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének,
valamint a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeleteinek módosításáról, elfogadta a
2019. évi költségvetési rendeletét, kijelölte értékesítésre a
tulajdonában lévő tanyát.

A
Gerendási
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat 2019. február 13. napján tartott
rendes ülésén elfogadta a 2019. évi
költségvetéséről szóló határozatot, valamint a
2019. évi munkatervét és döntött az
elkövetkező időszak rendezvényein való
részvételről.

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.
március 13. napján tartott rendkívüli testületi ülésén ismételten
módosította a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét.

Köszönet

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.
március 25. napján tartott rendes testületi ülésén döntött fedezet
biztosításáról vízkár elhárítási terv elkészítésére, valamint
facsemeték beszerzésére, illetve takarmány és gázolaj vásárlására.

A Gerendási Szlovákok Egyesülete önként
vállalta, hogy a Malomkert kerítésének
festését saját költségen társadalmi munkában
elvégzi.
Az önkormányzat örömmel fogadta a
felajánlásukat, és ezúton is megköszönjük a
munkájukat.

Változás a falugazdász személyében
Lengyel Zsolt András polgármester jelenlétében köszönt el Balogh László korábbi, és mutatkozott be Varga István új
falugazdász, aki 2018. november 5-től látja el feladatát Gerendáson. Ügyfélfogadás továbbra is szerdánként 7:30-11:30-ig lesz
az eddigi helyszínen, a Gerendási Polgármesteri Hivatal épületében. A gazdálkodók a hét többi napján Békéscsabán, a Jókai
utca 46. szám alatti NAK ügyfélszolgálati irodában intézhetik ügyeiket. A falugazdász hatáskörébe tartozó ügyek: Őstermelői Igazolványok ügyintézése - Terület alapú támogatások ügyintézése - Kamarai tagsággal kapcsolatos ügyintézés Nitrát érzékeny területekkel kapcsolatos adatszolgáltatás - Agrárpolitikai, agrárszabályozási, agrártámogatási lehetőségekkel
és jogszabályokkal kapcsolatos egyedi tájékoztatás - Kamarai szolgáltatások ügyintézése NAK tagoknak (MOL kártya,
Tápanyag-gazdálkodási terv, NAK biztosítások stb.). Balogh László a továbbiakban egy másik körzetben vezetői feladatokat
lát el.
Április 8-tól adhatók be a 2019. évi Egységes Kérelmek. Azok a Gazdálkodók, akik a falugazdász segítségét kérik a
támogatás beadásánál, hozzák magukkal őstermelői/újabb kamarai kártyájukat, az igényelni kívánt területekre vonatkozó
földhasználati/tulajdoni lapokat, MVH/MÁK jelszavukat az új meghatalmazás elkészítéséhez, valamint a tavalyi évben
beadott egységes kérelmüket.
Az ügyintézés előtt minden esetben időpont egyeztetés szükséges. A falugazdász telefonszáma: Varga István 06/70 702-9988

Vízhiány

Hibabejelentés

Értesítjük a Lakosságot, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019.
április 10-én a víztorony, április 15-16-án a hálózat
mosatását végzi.
A fenti napokon
vízhiány várható.

nyomáscsökkenés,

esetlegesen
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Az NKM Áramhálózati Kft-hez a Közvilágítási hiba
bejelentése: az ugyfelszolgalat@nkmaram.hu e-mail
címen vagy a 06-62-565-881 telefonszámon a 4-es
menüben jelenthető be. A bejelentéshez szükséges
megadni
a
közvilágítás
hibájának
pontos
utcaszakaszát. (Utca, házszám –tól, -ig)

2019. április hó
Hulladékszállítási időpontok 2019.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
GERENDÁS TELEPÜLÉSEN
2019. április 13-án és 2019. szeptember 21-én
LOMTALANÍTÁSI napot tart.
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6:00 óráig helyezzék
ki az ingatlan elé, melyet cégünk díjmentesen szállít el.
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:
 az építési törmelék,
 elektromos háztartási eszköz,
 gumiabroncs,
 veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj,
hígító, növény-védőszer stb.),
 zöldhulladék.
Az el nem szállítható hulladékok az orosházi hulladékgyűjtő
udvarban (5900 Orosháza Belterület 2436/34 hrsz.) adhatóak le, az
alábbi
linken
szereplő
feltételekkel:
https://www.dareh.hu/_bazis/oroshazi-hulladekgyujto-udvar/
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település
tisztaságához!
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Vegyes hulladék:
minden pénteken, kivéve 2019. április 19-én,
helyette április 20-án szombaton, valamint
november 1-jén, helyette november 2-án
szombaton
Zöldhulladék:
Április 26.
Május 31.
Június 28.
Július 26.
Augusztus 30.
Szeptember 27.
Október 25.
November 29.
December 27.

Szelektív hulladék:
Május 3.
Június 7.
Július 5.
Augusztus 2.
Szeptember 6.
Október 4.
November 8.
December 6.

Kérjük, hogy a kukát, minden esetben reggel 6:00
óráig szíveskedjenek megfelelő állapotban az
ingatlan elé kihelyezni. Amennyiben az ürítés
valamilyen oknál fogva kimarad a 06/66-447-150es telefonon lehet jelezni.
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tisztelt Lakosság!
A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulladék képződik, melyek komposztálhatók, azaz lényegében - a különböző szerves
anyagok (pl. levágott fű, falevél, gallyak, növény nyesedékek, faforgács, faapríték, stb.) - termőfölddé alakíthatók. A komposztálás
során a növények számára felvehető és hasznosítható tápanyagokat tartalmazó, magas humusz tartalmú komposzt keletkezik, mely
javítja a talaj szerkezetét és minőségét.
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet 300 literes komposztáló edények ingyenes
használatba adására.
Komposztálók igényelhetőek: 2019. március 18-tól – 2019. április 15-ig
Komposztáló edény iránti igénylésben meg kell jelölni az igénylő nevét, születési nevét, születési helyét, idejét, anyja születési
nevét, állandó lakóhelyét, komposztáló edény elhelyezésének helyét (amennyiben nem az igénylő állandó lakóhelyén lesz
elhelyezve az edényzet). Az igénylőlap letölthető a https://www.dareh.hu/_bazis/ugyintezes/ menüpontjából.
Az igénylés benyújtásának módja:


Személyesen, vagy meghatalmazott útján a területileg illetékes ügyfélszolgálaton (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6. vagy
2019. április 10-én 08:00-tól 09:00 óráig Gerendáson a Polgármesteri Hivatalban a kihelyezett ügyfélszolgálaton)
 Postai úton a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.),
 Elektronikusan a kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu e-mail címen,
 Telefonon történő igénylést NEM fogadunk el!
A komposztáló edény átvételének feltétele: használati megállapodás megkötése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt-vel.
A postai és elektronikus úton beérkezett igények feldolgozását követően az igénylő számára megküldött használati szerződést
aláírva, postafordultával kérjük visszajuttatni a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.).
Az igényelt komposztáló edények ütemezett kiszállítására 2019 áprilisától kerül sor.
Tájékoztatjuk, hogy a komposztáló edények átvétele díjmentesen történik.
Komposztáló edényigénylésével kapcsolatban bővebb információ a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. területileg illetékes
ügyfélszolgálatán, vagy az alábbi e-mail címeken kérhető: kozpontugyfelszolgalat@dareh.hu
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2019. április hó
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ügyfélfogadási rendje
2019. II. negyedév
2019. április 10. szerda 08:00 – 09:00
2019. május 8. szerda 08:00 - 09:00
2019. június 5. szerda 08:00 – 09:00
Helye: Gerendás Polgármesteri Hivatal
házasságkötő terme

TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért
Az idei évben Gerendás Község Önkormányzata is csatlakozott
az országos programhoz. 2019. március 21-én az önkormányzat
munkatársai közfoglalkoztatottak közreműködésével igyekeztek
megtisztítani Gerendás kül - és belterületét. A hulladékgyűjtés
eredményeként sikerült településünket rendezettebbé tenni és
62 zsák szemetet begyűjteni, melyet a Magyar Közút Nzrt.
szállított el.
Mindenkinek köszönjük az aktív részvételt.

Adózási tájékoztató
A 2018-as adóévről iparűzési adó bevallást 2019. május 31-ig Gerendás Község Önkormányzatának
Hivatalához kell benyújtani.
Az állandó jelleggel végzett tevékenység iparűzési adójának mértéke Gerendás községben 2018. évre
vonatkozóan nem változott, mértéke az adóalap 1,5 %-a.
Őstermelők vonatkozásában a SZJA törvény által biztosított adómentesség megmaradt a 600.000,- Ft árbevételt
el nem érő őstermelők körében.
Az árbevétel nem az őstermelésből származó pozitív eredmény.
Amennyiben az őstermelő bruttó árbevétele meghaladja a 600.000,- Ft-ot, akkor iparűzési adóbevallást kell
tenni.
Nem kell adóbevallást benyújtani, de nyilatkoznia kell az érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező
őstermelőnek arról, hogy a bruttó árbevétele nem haladta meg a 600.000,- Ft-ot.
Bejelentési kötelezettsége van az őstermelőnek arra vonatkozóan is, ha tevékenységét újonnan kezdte,
illetve ha tevékenységét megszüntette.
Felhívom a figyelmet, hogy azon őstermelők, akiknek állandó lakcíme és telephelye nem ugyanazon
településen van, vagy több településen van a telephelye – szántó, stb -, azoknak az iparűzési adóbevallás
elkészítésekor megosztást kell alkalmaznia.

Anyakönyvi Hírek
Születés: Csepregi Brigitta és Szávai Péter lánya Panna,
Zahorán Elizabeta és Barna Zoltán lánya Auróra,
Kiss Romina és Ivanics János fia Olivér
Házasság: nem történt
Haláleset:
Muzslai Krisztián életének 26. évében,
Eke László Antalné életének 77. évében,
Gombár József életének 64. évében,
Kesjár Pál életének 95. évében hunyt el

Véradás
Február 27-én tartottuk a 2019-es év első véradását
Gerendáson. Ezúton szeretném megköszönni minden
véradó részvételét.
A megjelentek névsora: Sas Sándor, Popol Róbert,
Priskin László, Mezősi Krisztina, Kiss Zsolt, Kesjár
Tibor, Kiss Vivien, Evanics Brigitta, Petrus Edit, Pacsika
Krisztián, ifj. Tóth István, ifj. Milecz József, Tóthné
Csatlós Mónika, Fátyol Marianna, Hajdú Ágnes,
Vallerjanovics Pál Tamásné
Szász Róbertné
Magyar Vöröskereszt
Gerendási Területi Szervezet titkára

Gerendási Hírek  a Gerendási Önkormányzat időszaki lapja  Felelős kiadó: Gerendás Község Képviselő-testülete
A szerkesztőség címe: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053
E-mail cím: gerendas@primcom.hu
Nyomtatás: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224
E-mail cím: gerendas@primcom.hu

