
GERENDÁSI HÍREK 
XVI. ÉVFOLYAM 103. SZÁM   A gerendási önkormányzat időszaki lapja   megjelenik kéthavonta   Ingyenes terjesztésű  2018. december hó 

 

              

 MEGHÍVÓ               

 
A Gerendási Gazdakör, a Gerendási Szlovákok Egyesülete, az Együtt Gerendásért Egyesület és  

  Gerendás Község Önkormányzata  közös Adventi gyertyagyújtást szervez,  
amelyre ezúton hívja és várja a község lakosait. 

 
Helyszín:    A Művelődési ház előtti park 
 
Második gyertyagyújtás:  2018. december 9-én 16.00 órakor 
Harmadik gyertyagyújtás:  2018. december 16-án 16.00 órakor 
Negyedik gyertyagyújtás:  2018. december 23-án 16.00 órakor 
 
Programok:  

- Kammerer Tibor plébános úr: Adventi  üzenet 
- Liptákné Gajdács Mária evangélikus lelkész: Krisztust váró ünnepi gondolatok 
- Iskolások zenés-verses műsora 

 
A szervezők forralt borral, meleg teával várják a résztvevőket. 
 

„Pihentesd meg a lelked is, adj időt magadnak a rohanásban!” 

 

 

M e g h í v ó  

Gerendás Község Önkormányzata, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Gerendási Római 

Katolikus és az Evangélikus Egyház szeretettel meghívják Önt  

a 2018. december 12-én, szerdán 15.00-kor az Apponyi Albert Közművelődési Intézményben 

tartandó MINDENKI KARÁCSONYA ünnepségre 

Program: 

- Herczeg Tamás Országgyűlési Képviselő Úr köszöntője 

- Óvodások műsora 

- Általános Iskola tanulóinak műsora 

- Liptákné Gajdács Mária evangélikus lelkész asszony karácsonyi gondolatai 

- Megvendégelés                                       

                                                                         Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Az önkormányzat kisbusszal gondoskodik a nehezebben mozgó idősek oda- és hazaszállításáról. Kérjük, ez 

irányú igényüket a 249-224-es telefonszámon szerda délig jelezzék! 
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 Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről 
 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 02. napján tartott rendes testületi ülésén döntött 
arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 2019-es évben. Döntött arról is, 
hogy módosítja a 23/2018.(II.27.) Önkormányzati határozatát a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00025 számú „Kerékpárral a 
munkahelyre – Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431 j. közút mellett, Gerendás – Csorvás települések között” című pályázathoz 
biztosított önerő felhasználása vonatkozásában. A fentieken kívül megtárgyalta és döntött az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 
azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a békéscsabai járásban” című pályázathoz kapcsolódó döntések 
meghozatala napirendről is. 
 
A 2018. október 16. napján tartott rendkívüli testületi ülésén döntött, az előző testületi ülésen elfogadottak szerint kiírt, az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00033 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a békéscsabai járásban” című pályázati 
projekthez kapcsolódó beszerzések eredményéről, és elfogadta a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
tervezetét. 
 
A 2018. november 20. napján tartott rendkívüli testületi ülésén döntött az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 azonosítószámú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a békéscsabai járásban” című pályázathoz kapcsolódó újabb 5 darab beszerzés elindításáról. 
Tárgyalták az orvosi ügyelet és az Orosházi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya közötti együttműködés problémáit, 
ismertetésre került, hogy a kerékpárút építése során több olyan előre nem látható probléma merült fel, amely az eredeti 
határidőre való teljesítést veszélyezteti, és ezért módosítási kérelem benyújtására került sor. 
 
A 2018. november 26. napján tartott rendes testületi ülésén döntött a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról, 
valamint módosította a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletét és a helyi építési szabályokról szóló rendeletét. Döntöttek 
Gerendás Község 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról, valamint a 2019. évi 
belső ellenőrzési terv elfogadásáról. Döntést hoztak arról, hogy kérelmet nyújtanak be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a 
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe 
adásáról szóló hirdetménye vonatkozásában.  
 
A 2018. november 30. napján tartott rendkívüli testületi ülésén döntött az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 azonosítószámú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a békéscsabai járásban” című pályázathoz kapcsolódó újabb 5 darab beszerzés 
eredményéről. 

 

Pályázatok 
 

A „Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431. j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között” pályázattal 
kapcsolatban egyeztető tárgyalást tartottak a kivitelező, a műszaki ellenőr és az önkormányzat képviselői. A 
Swietelsky Magyarország Kft. jelezte, hogy a kivitelezési munkák előrehaladása során olyan, a tervezéskor és 
szerződéskötéskor előre nem látott, a beruházás előrehaladását jelentősen hátráltató akadályokba ütközött, melyek 
veszélyeztetik a szerződés szerinti határidőre történő teljesítést. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal 
felvette a kapcsolatot a probléma tárgyában és kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását a kivitelezés 
megvalósításának 2019. május 31. napjára az Irányító Hatóságnál. 
 
Egészségház épületének energetikai felújítása keretén belül sor kerül a Gerendás Kossuth utca 22-24. szám alatti 
ingatlan fűtésrendszer korszerűsítésére, gépészeti cseréjére, napelem rendszer felszerelésére, valamint 
akadálymentesítés keretében megvalósul az akadálymentesített feljáró felújítása, valamint mozgáskorlátozott 
mosdó kialakítása. A munkaterület átadása megtörtént a kivitelezőnek, aki 2019. április 30-ig vállalta a felújítás 
elvégzését. 

 
A Belügyminisztérium támogatásban részesítette Gerendás Község Önkormányzatának pályázatát, mely a Jókai 
utca egy részének és a Hunyadi utca teljes szakaszának útfelújítására lett beadva. A támogatói okirat aláírásra 
került, a 11.249.358,- Ft támogatás átutalása megérkezett az önkormányzat bankszámlájára. Az önrészt a 
képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében biztosította. A felújítás 2019. év tavaszán kezdődik. 
 
Gerendás Község Önkormányzata további három pályázatot nyújtott be a Polgármesteri hivatal, a Művelődési ház 
és az Iskola épületének energetikai felújítására. A pályázatokat befogadták, bízunk a kedvező döntésben. 
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Új kolléga a gyermekjóléti szolgálatnál 

A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gerendási kirendeltségén - Kossuth utca 20. -  család és 

gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkakörében 2018. október 1. napjától személyi változás történt. A pozíció 

betöltése ezentúl az általános szociális munkás diplomával rendelkező Evanics Brigitta csorvási lakosra hárul, akinek 

segítségét kérhetik a helyi lakosok. 

Mi a szociális munka lényege? 

A szociális munka segítő szakma vagy hivatás. Az emberi szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek 

megteremtésében segít azoknak az embereknek, akik erre a fennálló körülmények között saját erejükből nem képesek. 

Segít abban, hogy jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz, értelmes és hasznos 

tevékenységhez, gondoskodáshoz, működőképes emberi kapcsolatokhoz, fejlődéshez és jogokhoz jussanak. 

A hatékony társadalmi integráció érdekében a szociális munkások igyekeznek: 

 kielégíteni az ügyfelek  hátrányait 
 védelmezni az önmaguk védelmére képteleneket 

 motiválni a kiábrándultakat és problémáikban érintetteket a szükséges változtatásokra 

 közvetíteni az ügyfelek és környezetük közötti kapcsolatban 

 törekszenek a szociálpolitikát úgy befolyásolni, hogy az a lehető legoptimálisabban szolgálja az ügyfelek 

érdekeit 

Ügyfeleik azok, akik felkeresik őket segítségért, vagy akiket a társadalom – önmaga érdekében – arra kötelez, hogy 

igénybe vegyék a szociális munkások szolgáltatásait. Vagyis: 

 védelemre szoruló gyermekek és felnőttek 

 gondoskodást igénylő idősek és fogyatékkal élők 

 hajléktalan és munkanélküli emberek 

 betegek 

 ellenőrzés alá vont bűnelkövetők 

 hátrányosan megkülönböztetettek és kirekesztettek 

 szegénységben élők és szociális krízisben lévők. 

 

Tehát amennyiben pl. kérelem megfogalmazásban vagy nyomtatvány kitöltésben kérnek segítséget, esetleg 

támogatásokról érdeklődnek vagy tudomásuk van bántalmazott/elhanyagolt lakosról vagy egyszerűen csak 

életvezetési problémájuk akad, tanácsra van szükségük, az alábbi időpontban kereshetik személyesen a segítő  

szakembert   a   családsegítő  szolgálat  hivatalos   helyiségében,  illetve  munkaidőben  te lefonon a 06 20/801-7899-es 

telefonszámon: 

Hétfő: 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8.30 – 12.30, 13.00 – 16.00 

Csütörtök: 8.30 – 12.30, 13.00 – 16.00 

Péntek: 8.30 – 12.00 

 

Tájékoztató A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléséről 
 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 12. napján tartotta 
közmeghallgatását. A közmeghallgatáson Priskin Jánosné elnök asszony beszámolt az 
Önkormányzat egész éves munkájáról. 
 
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. december 05. napján tartotta 
rendes ülését, amelyen beszámoltak az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett 
munkájukról és döntöttek együttműködési megállapodások megkötéséről. Döntöttek az 
Adventi Koszorúzás és a Mindenki Karácsonyán való részvételről is. 
 

Tájékoztatjuk a téli 
rezsicsökkentés 

tárgyában kérelmüket 
benyújtó jogosultakat, 

hogy a támogatás 
kiutalását a kormány 

várhatóan 2019. évben 
tervezi. Az átvétel 

idejéről és módjáról 
minden érintett külön 

értesítést kap. 
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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 

 

Véradás 

November 19-én tartottuk az idei év negyedik véradását községünkben. Ezúton szeretném megköszönni minden véradó 

részvételét, hogy véradásával hozzájárult a beteg emberek gyógyításához. 

 

A megjelentek névsora: 

Györgyiné Tóth Erika, Mezősi Krisztina, Sztricska Györgyné, Sas Sándor, Kiss Zsolt, Megyeri György, Popol Róbert, Kun 

Ildikó, Bartolákné Tóth Ildikó, Vallerjanovics Pál Tamásné, Kiss Noémi, Horváth Géza, Darabos Adrienn, Milecz József, 

Tóth István, Ancsin László Pál, Botyánszki János, Toncsenka Erzsébet, Belák János Zsolt 

 

A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. ügyfélfogadást tart 

hulladékszállítási ügyekben Gerendás 
Petőfi u. 2. szám alatt: 

2018. december 12-én 08:00 – 09:00 óráig 
 

2018. október, november, december 

havi anyakönyvi hírek 

Születés: nem történt 
 
Házasságkötés:  nem történt 
 
Haláleset:  
Korcsok György Jenőné életének 92. évében,  
Sutyinszki Györgyné életének 69. évében,  
Szkaliczki István életének 89. évében,  
Vallerjanovics Jánosné életének 77. évében elhunyt 
 

 

   

  

 
 

Elektronikus ügyintézésről 
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsz tv.)  9. § 1. aa 

pontja alapján a gazdálkodó szervezetek (ideértve 

az egyéni vállalkozók is) számára 2018. január 1-től 

kötelező az elektronikus ügyintézés.  

 

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre 

kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban 

ügyindító dokumentumot befogadni.   

 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) 

bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra 

kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi 

pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles 

teljesíteni. 

Tisztelt Lakosság! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk 2018. 
évben még a következő szállítási napokat tervezi: 
 
Zöldhulladék-szállítás: 

 December 17. 
 
Szelektívhulladék-szállítás (sárga kuka): 

 December 07. 
 
Tisztelettel: 
 
Gyurkó Kitty 
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. 
szállításvezető 
+36 30 28 95 406 
E-mail: gyurko.kitty@tappe.hu 
Tel.: 66/442-342 
Fax.:66/441-630 
 

 

 
 
 
 

Gerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szeretetteljes karácsonyt és 

eredményes, boldog új esztendőt kíván  
valamennyi kedves olvasójának! 
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