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M E G H Í V Ó  
 

Gerendás Község Önkormányzata 2017. március 2-án (csütörtökön) 

17:00 órától közmeghallgatást (falugyűlést) tart a Művelődési 

Házban. 

 

N A P I R E N D E K  
 

1. Beszámoló a 2016-os gazdasági évről 

Előadó: Lengyel Zsolt András polgármester 

 

2. Aktualitások 

Előadó: Vantara Gyula országgyűlési képviselő 

 

3. Egyéb ügyek, bejelentések 

 

A falugyűlésre tisztelettel várunk mindenkit! 

                     

                                                             Lengyel Zsolt András  

                                    polgármester 

 

M e g h í v ó   

 

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében  

tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 

2017. március 15-én délután 1400 órakor 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából  megrendezésre kerülő 

ünnepi megemlékezésre 

 

Helyszín:  Az önkormányzat előtti 1848-as emlékmű  

Program:   

o Himnusz 

o Ünnepi beszédet mond Vantara Gyula országgyűlési képviselő  

o A 6. osztályos tanulók megemlékezése  

o Koszorúzás 

o Szózat                                                                                Lengyel Zsolt  

                                                                                                      polgármester 

 

 

 A közelgő Nemzetközi Nőnap 

alkalmából  szeretettel és tisztelettel    

köszöntjük a településünk hölgy 

lakosait 

 
a Képviselő-testület nevében: 

 

Lengyel Zsolt András 
polgármester 

 
"Az élet zenéjét a nők adják, akik 

őszintén, minden feltétel nélkül fogadják 
magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át 
szebbé alakítsák át azokat." 

 
                        (Richard Wagner) 

 

„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész.”  (Victor Hugo) 

 

Tisztelettel emlékezünk Ványi Emília képviselőtársunkra és kulturális  

tanácsnokra. 

 

Gerendás Község Képviselő-testülete 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt3ZiPybLSAhVTGhQKHYyjAEkQjRwIBw&url=http://24.hu/kozelet/2016/07/10/meghalt-petho-zsolt/&bvm=bv.148073327,d.ZGg&psig=AFQjCNG81CKh3iX-r4sdSWyy3ADCiW1PeA&ust=1488363718439766
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Útfelújítás a Gyulavári bekötő úton 
 

A   Terület-  és     Településfejlesztési    Operatív    Program  (TOP) 

keretében    Békés    megye    számára  közel  58  milliárd  forintos 

fejlesztési   keret     áll     rendelkezésre,    ennek   az   összegnek  a  

felhasználása pályázati úton történik. A TOP – Gazdaságfejlesztést 

és   munkaerő   mobilitás  ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

című   felhívásra   benyújtott   pályázatok  elbírálása  múlt év végén 

megtörtént.  A  támogatói  döntést  megelőzően  egy  kéttagú  –   az 

Irányító  Hatóság  és  a  megyei  önkormányzat  delegáltjából  álló –  

Döntés-előkészítő Bizottság véleményezi a benyújtott pályázatokat, 

és csak egyhangúan támogatott pályázat kaphat pozitív elbírálást.  

A   bizottság   megyei   delegáltja   Zalai Mihály,  a  Békés   Megyei  

Önkormányzat      Közgyűlésének     elnöke.      Az    önkormányzat  

Területfejlesztési Bizottságának  felhatalmazása alapján a  megyei elnök szavazatával támogatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

által  benyújtott  pályázat  elfogadását. A  december végén megszületett  támogatói döntés eredményeként 3,709 milliárd forint 

összértékű  projekt  megvalósítására  nyílik  lehetőség,  melynek  keretében  Békés megyében közel 25 kilométernyi útszakasz 

felújítása történik meg. Ezek között szerepel a 4431-es számú, Újkígyós és Gerendás közötti, 4,019 kilométer hosszú szakasza 

is. A felújítás tervezése elkezdődött, várhatóan 2018 végéig a kivitelezés is megvalósul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottságának felhatalmazása alapján a megyei elnök szavazatával támogatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által benyújtott 

pályázat elfogadását. A december végén megszületett támogatói döntés eredményeként 3,709 milliárd forint összértékű projekt 

megvalósítására nyílik lehetőség, melynek keretében Békés megyében közel 25 kilométernyi útszakasz felújítása történik meg. 

A tizenhárom érintett útszakasz között szerepel a 4431-es számú Újkígyós és Gerendás közötti út 4,019 kilométer hosszú 

szakasza is. A felújítás tervezése elkezdődött, várhatóan 2018 végéig a kivitelezés is megvalósul. 

 

 

Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának 

testületi üléseiről 
 

Gerendás Község Önkormányzata 2016. december 19-ei ülésén módosította a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladat ellátásáról szóló 11/2016. (VI.27.) évi 

rendeletét. Erre azért volt szükség, mert a hulladékgazdálkodást, mint közfeladatot, az 

önkormányzat átadta a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak. A szemétszállítás díját, valamint 

annak rendjét és gyakoriságát nem érinti a változtatás. 

A 2017.  január 30-ai ülésén Gerendás Község Képviselő-testülete elfogadta az első 

féléves munkatervét. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet módosítása a külterületi földutak 

nyilvántartásba vétele miatt volt indokolt. 

Lengyel Zsolt András polgármester elmondta, hogy a 1818/2016. (XII.22.) Korm. 

határozat szerint Gerendás község 30 millió forintos egyszeri támogatásban részesült, 

amelyből az Ady utca kereszteződésétől az 1-es telep bejárójáig készül aszfaltburkolat. 

A kivitelezés várhatóan az idei év április-májusi időszakában történik majd. 

Lengyel Zsolt András tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat sportpark 

létesítésére beadott pályázata sikeres volt. Az „felnőtt játszótér” a saját testsúlyos 

edzéshez szükséges eszközökkel az Apponyi György utcában található, a 622-es 

helyrajzi számon épülhet meg. 

A testület meghosszabbította a Csicsely Tó Gerendás Sporthorgász Egyesület halászati 

jogát  a Gerendás 088/162 helyrajzi számon található Csicsely-tóra 2032. november 30-

ig. 

 

A Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat testületi 

ülése 
 

A Gerendási Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete módosította 

a 2016. évi költségvetését a 

december 22-ei ülésén. Priskin 

Jánosné, az önkormányzat 

elnöke elmondta, hogy a 

feladatalapú költségvetési 

támogatás fennmaradó 

összegét is elutalták részükre, 

ami miatt korrigálni kellett a 

korábban már elfogadott 

költségvetést. Az ülés további 

részében az elnök asszony 

beszámolt az szlovák 

önkormányzat és a Gerendási 

Szlovákok Egyesületének utolsó 

negyedéves tevékenységéről. 

Külön kiemelte a HAHOTA 

színjátszó csoport gerendási 

vendégszereplését, amely 

hosszas szervezést és 

előkészületeket igényelt a 

szlovák önkormányzat és az 

egyesület részéről egyaránt. 
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 Iskolai farsang - beszámoló 
 
Február 10-én tartotta az általános iskola nyolcadik osztálya – a Művelődési Házban – hagyományos farsangi 

bálját, melyre ezúttal is szép számmal érkeztek az érdeklődők.  

 

15 órától az alsós és felsős diákok mutatták meg, hogy „Ki mit tud”. A program célja  nem a versengés, hanem a 

szórakoztatás volt. A lelkes gyereksereg zenés-táncos produkciói biztosan mosolyt csaltak a jelenlévők arcára. A 

színvonalas osztályműsorokról az osztályfőnökök gondoskodtak, akiknek ezúton köszönjük, hogy türelemmel és 

odaadással segítették a különböző osztályok fellépéseit.  

 

Az iskolások műsora után következett a jelmezverseny. Kicsik és nagyok vidám, farsangi hangulatot teremtettek 

az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeikkel. Majd Pepe manó interaktív zenés, bábos gyermekműsora szórakoztatta a 

kisebbeket.  

 

Végül a tombolasorsoláson izgulhatott a falu apraja-nagyja. Értékes nyereményekkel gazdagodhattak a nyertesek. 

Szabó Krisztina ajánlotta fel a tortát, Vallerjanovics Pálné a turmixgépet, Rohoska Mária a fejhallgatót, Kollár 

Katalin pedig számos támogatóval (Pizzaház, Rózsa pizzéria, csorvási pékség, Ibolya virágbolt, Keliger László és 

Sipiczki Valéria) járult hozzá a tombolatárgyak mennyiségéhez és minőségéhez. Továbbá Priskinné Kati néninek 

is köszönjük a támogatását. 

 

Fontos megjegyezni azt is, hogy a szülők fáradozása is sokat segített abban, hogy az idei farsang sikeres legyen. 

Ők készítették a finom szendvicseket, gyümölcssalátát, fánkot és házi süteményeket. Az önkormányzat a helyszínt 

és a technikát biztosította, amit utólag is köszönünk.  
 

2017. január és február havi anyakönyvi hírek 

Születés: Szabó Adrienn fia Botond Olivér 
 
Házasságkötés: nem történt 
 
Haláleset:  
Tóth József életének 82. évében, 
Domonkos Tibor életének 59. évében, 
Ványi Emília életének 63. évében,  
Seres Mihály életének 82. évében,  
Gödény Etelka életének 74. évében elhunyt 
 
 

 

 

 

 

Tájékoztató a belterületi égetés 
szabályairól 

Március 1-től április 30-ig újra lehetősége 
lesz a lakosságnak a belterületi 
ingatlanokon keletkező avar és egyéb kerti 
hulladék elégetésére. Égetni csak hétfőtől 
szombatig, reggel 7-től este 7-ig szabad. 
Vasárnapokon az égetés tilos! Valamint a 
védett hársfasor fái alatt tiltott mindenféle 
tűzgyújtás. A tűzrendészeti szabályok 
megszegéséért 200 000-től 3 000 000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság szabható ki. 

 

F e l h í v á s 

 

Felhívjuk az Adózók figyelmét, hogy az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklete alapján 
a 2017. első félévi önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések pótlékmentes határideje 2017. március 
16. (csütörtök).  Az erről szóló értesítést és a teljesítéséhez szükséges postai csekkeket minden fizetésre 
kötelezett a napokban megkapta. A magánszemélyek kommunális adója készpénzátutalási megbízásán (sárga 
csekk) a fizetendő összeg nincs feltüntetve, lehetőséget adva az egész éves adó megfizetésére.  

A 2016. évet lezáró iparűzési adó bevallások benyújtásának határideje: 2017. május 31. Ehhez szükséges 
nyomtatvány letölthető a www.gerendas.hu honlapról vagy beszerezhető az önkormányzat 3. számú irodájában. 
 
                                                                       Krajcsóné Tóth Ágnes 
                                                                                   jegyző 
 

 

 

http://www.gerendas.hu/
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Gerendás 2017-os eseménynaptára 

 
   

február 10. péntek 
11. szombat 
 
25. szombat 

Az általános iskolások farsangja a művelődési ház nagytermében 
CIVIL FARSANG – Az Együtt Gerendásért Közhasznú Kulturális 
Egyesület farsangi bálja a művelődési ház nagytermében 
A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság bálja a művelődési ház 
nagytermében 

március 11. szombat 
 
14. kedd 
 
15. Szerda 

A Nyugdíjasok Egyesületének nőnapi rendezvénye a művelődési 
ház nagytermében 
Közvacsora március 15-e tiszteletére a művelődési ház 
nagytermében 
Községi ünnepség az emlékműnél 

április   

május 20. szombat 
 
 
27. szombat 
 
28. vasárnap 

A Szlovákok Egyesületének kolbászgyúró versenye a művelődési 
házban 
 
ÓVODAI BALLAGÁS 
 
A Horgászegyesület gyermeknapi horgászversenye a tavon 

június 4. vasárnap 
24. szombat 

A Horgászegyesület Pünkösdi horgászversenye 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS 

július 15. szombat 
29. szombat 

HÁRSFAFESZTIVÁL a tónál és a focipályán 
A Nyugdíjasok Egyesületének PAPA – MAMA – UNOKA 
találkozója a strandon 

augusztus 20. szombat Templomunk búcsúja 
Kenyérszentelés az evangélikus templomban a Gazdakör és 
Szlovák Egyesület szervezésében 
Kirakodóvásár a Dózsa és Petőfi utcán 

szeptember 2. szombat 
 
 

Fogathajtó verseny Németh Béla tanyáján 
 
 

október 14. szombat 
 
22. vasárnap 
23. hétfő  

A Nyugdíjasok Egyesületének rendezvénye az idősek világnapja 
alkalmából a művelődési ház nagytermében 
Közvacsora október 23-a tiszteletére a művelődési házban 
Október 23-i megemlékezés a kopjafánál 

november 18. szombat A Szlovákok Egyesületének ERZSÉBET – KATALIN BÁLJA a 
művelődési ház nagytermében 

december 5. kedd 
 
14. csütörtök 

A Nyugdíjasok Egyesületének Mikulás napi rendezvénye a 
művelődési ház nagytermében 
MINDENKI KARÁCSONYA a művelődési házban 

 

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, Fax: 66/249-053 

E-mail cím: gerendas@primcom.hu 
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