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A gerendási önkormányzat időszaki lapja megjelenik kéthavonta Ingyenes terjesztésű 2018. május hó

Anyáknapi köszöntő
Május első vasárnapján a köszönet és hála
virágait nyújtjuk át minden évben az
édesanyáknak. Az édesanyák szeretetének
melegsége végigkísér minket egy életen át.
Az élet a legnagyobb csoda, ami tőlük
származik, az első lépésektől kezdve féltve
óvnak minket a legnehezebb pillanatokban
is. Nehéz szavakba önteni amit érzünk,
megköszönni azt a gondoskodást, törődést,
ami megszépíti mindennapjainkat.

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat a
következő sorokkal:
„…Csak látni akarlak,
anyu fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.

Gerendási Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Gerendási Szlovákok
Egyesülete
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját
a 2018. május 19-én rendezendő

XVIII. 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: Sissi
Szlovák bál

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!

Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged….”

/Nadányi Zoltán/

Meghívó
A Csicsely Tó Gerendás Sporthorgász Egyesület 2018. május 20-án
megrendezi a IV. Pünkösdi Horgászversenyt, valamint május 27én a III. Gyermeknapi Horgászversenyt, melyre tisztelettel várja az
érdeklődőket.
A horgászverseny részvételi feltételeivel kapcsolatban Zatykó József
HE elnök ad felvilágosítást.
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Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléseiről
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 26-i ülésének első napirendi pontjában
tárgyalta, majd elfogadta a község településképének védelméről szóló rendeletét és Gerendás Településképi
Arculati Kézikönyvét. Mindkét dokumentum megtalálható a község honlapján (www.gerendas.hu).
Az ülés második napirendjének témája az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása volt. Lengyel Zsolt András
polgármester elmondta, hogy azért vált szükségessé a vagyonrendelet módosítása, mert a fogorvosi szék
megvásárlásra felajánlott fedezet – a Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlan – a korlátozottan forgalomképes tárgyak
közé lett sorolva a rendelet megalkotásakor. Mivel korlátozottan forgalomképes ingatlant nem lehet jelzáloggal
terhelni, így a Gerendás belterület 133 helyrajzi számú ingatlant át kell tenni az üzleti vagyonba.
Az önkormányzat 2018. április 19-i rendkívüli ülésén az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Békéscsabai járásban” című pályázathoz kapcsolódó feladatokra beérkezett árajánlatokat ismertette
Beleznai Róbert közbeszerzési referens, amelyek közül az árban legkedvezőbbeket választotta ki a testület. A
szakember hangsúlyozta, hogy mindegyik szolgáltatás száz százalékos támogatottságú, így az önkormányzat
részéről önerőt nem igényel. A pályázat konzorciumvezetője Gerendás, a további négy csatlakozott település
pedig Csorvás, Kétsoprony, Telekgerendás és Csabaszabadi. A projekttel kapcsolatos tevékenységének
teljesítéséhez a képviselő-testület egy új kormányzati funkció felvételével módosította szervezeti és működési
szabályzatát.
Április 23-i nyílt ülésén az önkormányzat elfogadta a település közrendjéről, közbiztonságáról szóló rendőrségi
beszámolót, valamint az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2017. évi tűzvédelmi
tevékenységéről. A művelődési ház tánctermében megtartott ülés utáni közmeghallgatáson Lengyel Zsolt András
polgármester beszámolt az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, majd ismertette a 2018. évi költségvetés
fontosabb részeit.

Kóbor ebek

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
testületi ülése
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
április 25-én tartott ülésén Priskin Jánosné elnök asszony
beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban
végrehajtott feladataikról és rendezvényekről. Elmondta,
hogy február végén nemzetközi hagyományőrző
kolbászgyúró versenyen vettek részt a szlovákiai
Diószegen, ahol az idén is eredményesen szerepeltek. A
gyermekek különdíjat kaptak, a felnőttek a szárazkolbász
kategóriában harmadik helyen zártak. Priskin Jánosné
örömmel tudatta, hogy 2018. március 7-én Békéscsabán, a
Szlovák Kultúra Házában tartották meg a 2018-as
Cabianszki Kalendár bemutatóját, amelybe bekerült a
Gerendási Szlovák Emlékház is. Az elnök asszony kiemelte
Áchim L. András parasztpolitikus, országgyűlési képviselő
mellszobrának megkoszorúzását a Népligetben április 5-én.
A hagyományossá vált megemlékezésen ketten képviselték
a gerendási szlovákokat, hárman pedig a Gerendási
Gazdakört. Áchim L. András szlovák származású volt, a
politika mellett gerendási birtokán gazdálkodott.
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A község területén
egyre több esetben
előfordul, hogy a
kutyatartók
nem
veszik figyelembe a
kutyatartás szabályait.
Közúton, utcákban,
szabadon
járkáló,
„gazdátlan” kutyákkal lehet találkozni, melyek
veszélyeztetik a közlekedést és a lakosok testi
épségét.
Az év elején megtörtént az ebek összeírása, melynek
célja a jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése,
nem pedig ebadó bevezetéséhez szükséges
felmérés.
Ismételten kérünk minden kutyatulajdonost, hogy
fokozottan figyeljenek oda házi kedvenceikre és
tartsák a portáikon belül őket.
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B a l l a g á s
2018. május 26-án, szombaton 9:30

2018. június 23-án, szombaton 10

órakor a Savio Szent Domonkos

órakor a Savio Szent Domonkos

Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Katolikus Általános Iskola és Óvoda

gerendási telephelyén elbúcsúznak az

gerendási telephelyén búcsúznak

óvodai élettől a szeptembertől

iskolájuktól a 8. osztályos tanulók.

iskolába induló óvodások.

Ballagó 8. osztályosok:

Ballagó óvodások:

Aklan Brigitta
Belák Kálmán
Petrus Rózsa
Popol Balázs Zsolt
Sárközi Krisztina
Tóth Bálint
Tóth Fanni
Zahorán Vanessza Izabella
Zoltán Karolina Ivett

Kiss Klaudia
Nádra Krisztofer Dominik
Rácz Félix
Rusznák Tamás
Szilágyi Martin Attila
Viczián Zsófia

Szépkorúak köszöntése

FOGADÓÓRA

2018. február 15-én Kántor Rozáliát,
április 11-én Zahorán
Mihályt
köszöntötte
90.
születésnapja
alkalmából Lengyel Zsolt András
polgármester. Az
ünnepelteknek
Gerendás minden lakosa nevében jó
egészséget és hosszú, boldog éveket
kívánunk.

2018. május 16-án 15 órától
településünkön tart fogadóórát Zalai
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat
Elnöke.
Az érdeklődőket
terembe várjuk.

Munkaterület átadás

a

házasságkötő

Helyi Választási Iroda

Korábban tájékoztattuk a lakosságot, hogy pályázat útján valósul meg
a 4431-es számú, Újkígyós és Gerendás közötti, 4,019 kilométer
hosszú útszakasz felújítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében.

A 2018. április 8-án lezajlott
országgyűlési választáson
Gerendás község két

A tervezés befejeződött,
a munkaterületet 2018.
május 9-én adják át
a kivitelezőnek.

szavazókörének névjegyzékében

A munkálatok ideje alatt
sebesség- és forgalomkorlátozások várhatóak az
érintett szakaszon.

fő élt választópolgári jogával,

összesen 1022 fő szerepelt.
A választásra jogosultakból 732
tehát településünkön a részvételi
arány 71,63 %-os volt.
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Adózási tájékoztató

Véradás

A 2017-es adóévről iparűzési adó bevallást 2018.
május
31-ig
Gerendás
Község
Önkormányzatának Hivatalához kell benyújtani.

Február 28-án tartottuk az idei év első véradását
községünkben. Ezúton szeretném megköszönni minden
véradó részvételét, hogy véradásával hozzájárult a beteg
emberek gyógyításához.

Az állandó jelleggel végzett tevékenység iparűzési
adójának mértéke Gerendás községben 2017. évre
vonatkozóan nem változott, mértéke az adóalap
1,5 %-a.
Az
ideiglenes
jelleggel
végzett
iparűzési
tevékenység esetén naptári naponként 5.000,- Ft.
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.
Bővebb felvilágosítás ügyfélfogadási
hivatal 3. számú irodájában kérhető.

időben

a

A megjelentek névsora:
Oláhné Barakonyi Ildikó, Szticska Györgyné, Aradi Rita,
Kun Ildikó, Popol Róbert, Nyerges Erzsébet, Ancsin László
Pál, Bartolákné Tóth Ildikó, Szkaliczki Tibor, Rusznák
György Sándorné, Pusztai László, Szendrői Zoltán, Petrus
Edit, Milecz József, Domonkos Lívia, Dobozy Sándor,
Toncsenka Erzsébet, Sas Sándor, ifj. Tóth István,
Botyánszki János, Tóthné Csatlós Mónika, Kiss Zsolt, Kiss
Vivien
Szász Róbertné
Magyar Vöröskereszt
Gerendási Területi Szervezet titkára

Legközelebbi véradásunk ideje:
2018. május 25., péntek délelőtt 10-12 óráig
Helye: Egészségház

2018. március és április havi anyakönyvi
hírek
Születés:
Bartolák Pál és Szabó Adrienn, leánya Amanda
Házasságkötés: Gellény Zoltán és Pacsika Kitti Zsófia
Haláleset: Ancsin-Rodák Györgyné 86. évében,
Németh Lajosné 96 évében,
Zatykó Lukács 62. évében,
Varga Jánosné 84. évében,
Nádra István 61. évében,
Faragó András 80. évében,
Szalkai Lajosné 86. évében
Kiss Zoltánné 82. évében,
Ancsin-Rodák Ilona 93. évében elhunyt.
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