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Meghívó
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom
Önt és kedves családját
2015. március 15-én vasárnap délután 1400 órakor
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi
megemlékezésre
Helyszín:
Program:

Az önkormányzat előtti 1848-as emlékmű
- Himnusz
- Ünnepi beszédet mond Lengyel Zsolt polgármester
- A 7. osztályos tanulók megemlékezése
- Koszorúzás
- Szózat

Rossz idő esetén a Művelődési Házban tartjuk meg az ünnepséget.

Lengyel Zsolt
polgármester

2015. március 14-én este 18:30 órától a Művelődési Házban vacsorát rendezünk. Bővebb információ Kocziszky Páltól
kérhető (tel.: 06-30-371-83-52).

Március 15-ére
Wass Albert üzenete március 15-ére
„Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld
elhagyatottságában,
az
otthoni
kényszerűségek
sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok:
hozzátok szólok.
Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre s mondanivalómat
hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a
nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit
ehhez az egyszerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok,
azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a
szívemből.
Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti
korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és
mérsékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegenajkú
embertársaitokkal szemben. Az élet tanított meg erre.
Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése
folytán. Minden lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy
okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek föl
magatok köré, mint amilyen a mienk volt. Adja az Úristen,
hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy
megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a
magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva
átmentettünk valahogy a különböző „izmusok” özönvizén a ti
számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvízutáni új világban. Ez az örökség a tietek egyedül és senki
másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól,
örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg
valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az
emberiség is.

Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes
nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a
mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem
vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába
beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még
nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem
németek. Az ő örökségük nem a mienk s ha majmolni
próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a
magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az
övéket soha sem vehetjük át. Gyökértelen idegenek leszünk
az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a
gyökerét vesztett fa.
Véreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük
számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése
folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen,
nemzetpusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges
tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem
tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel
őrködünk fölötte, ameddig élünk. De a többi már a ti
dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne feledjetek el: amíg
magyarok vagytok s az ősi kultúr-örökség erkölcsi alapján
álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a
világban. De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha
magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek,
csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg
végül is elmerültök a semmiben.”
Wass Albert még ki nem adott kéziratának vonatkozó
részletét a március 15-i ünnep alkalmából az Illyés Magyar
Közalapítvány honlapja, valamint az erdély.ma hírportál tette
közzé.
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Testületi ülés
A képviselő-testület 2015. február 23-án tartott rendes ülésén megtárgyalta és elfogadta a település 2015. évi
költségvetését.
Rendeletet alkotott a szociális ellátásokról, valamint a közterületek elnevezéséről.
Módosította a 2014. évi
költségvetésről szóló, a települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló és az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét.
A Képviselő-testület meghatározta saját működésére vonatkozó 2015. évi I. féléves munkatervét.
A szociális rendelet a központi jogszabályváltozások miatt nagymértékben tartalmaz új szabályokat. Megszűnt a
lakásfenntartási támogatás! A hulladékgazdálkodással kapcsolatos mentességekre, kedvezményekre vonatkozó korábban biztosított - kedvezmények és mentességek is átalakultak.
Fontos áttanulmányozni a szociális rendelet kivonatát!

Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - a helyi önkormányzat 2015.
évi költségvetés
kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)

182.684 ezer Ft-ban
155.184 ezer Ft-ban
- 27.500 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 27.500 ezer Ft hiányt a 2014. évi 7.500 ezer Ft pénzmaradvánnyal,
valamint 20.000 ezer Ft forgatási célú értékpapír értékesítésével kíván egyensúlyba helyezni.
Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános működési tartalék
Felhalmozási céltartalék

460 ezer Ft
0 ezer Ft

Tájékoztató a „Szociális gondoskodás helyi szabályairól” szóló rendeletéből
Az ellátások formái
A települési támogatások formái:
a) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
b) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
c) rendkívüli települési támogatás pénzben
ca) kamatmentes kölcsön
cb) temetési segély
cc) eseti önkormányzati segély
d) települési támogatás természetben
da) eseti önkormányzati segély
db) köztemetés
Szociális alapszolgáltatások formái:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) nappali ellátás: Idősek Klubja
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés
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Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás:
Az önkormányzat az időskorú lakosság részére a hulladékszállítási díj megfizetéséhez támogatást nyújt.
a) Mentes a díj megfizetése alól a 70 éven felüli, a háztartásban egyedüli ingatlanhasználó a 70. életéve betöltését követő
negyedév első napjától.
b) 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a háztartást, ahol mindkét fél betöltötte a 70. életévét, a 70. életév betöltését követő
negyedévnek első napjától.
Az önkormányzat a díjkedvezményként biztosított közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató részére negyedévenként
utólag, számla ellenében átutalással megtéríti.
Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás:
Az önkormányzat a gyógyszer-kiadások viseléséhez támogatást nyújt.
A támogatásra jogosult, akinek a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át és az igazolt havi gyógyszer kiadása meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %át. Megállapításának időtartama a tárgyév december 31.
A gyógyszerköltség igazolására a háziorvosi igazolás, valamint annak alapján kiállított gyógyszertári igazolás szükséges.
A támogatás mértéke :
a) 2.000.-Ft/hó, ha az igazolt havi gyógyszer kiadás az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-a,
b) 3.000.-Ft/hó, ha az igazolt havi gyógyszer kiadás az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-a,
c) 4.000.-Ft/hó, ha az igazolt havi gyógyszer kiadás az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-a,
d) 5.000.-Ft/hó, ha az igazolt havi gyógyszer kiadás az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 35 %-a.
Rendkívüli települési támogatás:
Rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek azok a családok/személyek, akik létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek.
Létfenntartási gonddal küzd az a személy, ill. család akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
Kamatmentes támogatás – mint az önkormányzati segély egy formája - annak a személynek ill. családnak nyújtható, aki
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, s megoldani ezt – átmenetileg - önerőből nem tudja,
ugyanakkor rendszeres jövedelemmel vagy pénzellátással rendelkezik, amiből a kölcsön visszafizetése biztosított. A
kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum 5-szöröse. Visszafizetésének időtartama maximum a folyósítás évének
december 31. napja. Visszafizetés elmaradása esetén újabb kölcsön nem nyújtható. Kamatmentes kölcsön évente 1
alkalommal nyújtható. A kérelemben meg kell határozni a kölcsön célját, összegét, a kapott támogatásról 30 napon belül
számlák becsatolásával el kell számolni. A Képviselő-testület keretösszeget állapít meg erre a célra, a visszafizetett
összegek kerülnek újra kiosztásra a kérelmezők között. A keretösszeget az éves költségvetésben kell meghatározni.
A temetési költségek mérséklésére temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről
gondoskodott. A segély összege a temetkezés költségeinek 10 %-a, maximum 20.000 Ft. Nem állapítható meg temetési
segély annak a hozzátartozónak, akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem eléri öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, valamint annak sem
a) aki az elhalt személyt eltartási szerződésben gondozta,
b) aki a hadigondozásról szóló törvény szerint temetési segélyben részesül.
c) aki 1.000.000 Ft feletti értékű vagyonnal rendelkezik, kivéve a lakhatását szolgáló ingatlant.
Temetési segély céljára kamatmentes kölcsön is folyósítható. A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezését
követő 30 napon belül lehet benyújtani, ennek elmulasztása jogvesztő.
Természetben nyújtott támogatás, így különösen:
a) gyermekek napközbeni ellátásához –étkeztetési, kollégiumi költségek, útiköltségb) rendkívüli gyógyszerkiadásokra
c) élelmiszer vásárlására
d) Ha a segély gyógyszerkiváltásra irányul, annak elbírálásáról haladéktalanul gondoskodni kell
Köztemetés az alábbiak szerint rendelhető el:
Ha az elhunyt személy után hagyaték nem maradt, a köztemetés költségét a polgármester elengedheti, ha az
eltemettetésre kötelezett személy anyagi, szociális körülményei azt indokolják. Köztemetésként csak a helyben szokásos
legolcsóbb temetési mód rendelhető el.
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Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!
Mindnyájunk előtt köztudott, hogy megyénk sok településén indokolt az ivóvízminőség javítása, a helyi –
változó minőségű ivóvizet biztosító – víznyerő kutak kiváltása a megyei vízellátó rendszerhez történő
csatlakozással.
Településünk képviselő-testülete és a magam nevében örömmel értesítem Önöket, hogy külterületünkön
rövidesen megkezdődik a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” megvalósítása.
A beruházás Európai Uniós segítséggel valósul meg.
Célja, hogy a megye lakosságának egységes, az EU-s előírásoknak megfelelő minőségű kommunális
vízellátás valósuljon meg.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy szükség esetén legyenek türelmesek és segítsék a vállalkozó
konzorcium és a kivitelezők munkáját.
Ezúton tudatom azon földhasználókkal, akik a beruházási munkák során számottevő mezőgazdasági
(zöld, taposási vagy akadályozási) kárt kénytelenek elszenvedni, a mielőbbi kártalanítási eljárás
lefolytatása érdekében szíveskedjenek a Gerendás Község Önkormányzat 3. számú irodájába bejelenteni
(név, lakcím, elérhetőség, a károsodott terület kultúrállapota vagy a kár jellege).
Tisztelettel:

Sághy Zoltán Sándor
mezőgazdasági kárszakértő

Nőnapi köszöntő helyett

Tájékoztatás

Szeretettel köszöntjük a nőket, és Márai soraival
gondolunk minden Gerendáson élő kislányra,
nagylányra, kisasszonyra és férjes asszonyra,
kismamára és nagymamára!

Gerendás
Község Önkormányzata
2012-ben
megállapodást kötött a Gerendási Szlovákok
Egyesületével projektjének előfinanszírozására,
melynek végső elszámolása 2015. január 30-án
megtörtént.

Te vagy a nő! Te nem vagy ember és nem
közülünk való. A becézés és imádás új szavait
találtuk ki érted, a halál új formáit, és
szaggattuk az élet kereteit, hogy Te többet
élhess. Hegyeket bontottunk le, hogy messzebb
lássál. Kitaláltuk a telefont, hogy felhívhasd
ágyadból a kedvesedet. Hajót csináltunk, hogy
megállhass az esti szélben a jachton, lila
fátylakban, kissé hunyorítva a szemed.
Megépítettük a szibériai expresszt, mert hátha
egyszer kedved lesz arra járni. Komoly nagy
népek jogrendszert alkottak, hogy Te egyszer
megtaposd. Isteneket faragtunk és hittünk,
hogy érted megtagadjuk őket, s túl minden
képén az Istenségnek, mellünket verve feléd
tartottuk ajkainkat: Te vagy a Fény!

Köszönet a segítségért
A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola
és Óvoda 8. osztálya 2015. február 7-én farsangi
mulatságot tartott, amelyen a falu apraja-nagyja
igen jól szórakozott.
Ezúton mondunk köszönetet a felkészítő
tanároknak és a közreműködő szülőknek. Hálásan
köszönjük
valamennyi
támogatónknak
a
hozzájárulását:
Fekete Béla, Gerendás Község Önkormányzat,
Gerendási Könyvtár, Kecskeméti Anita, Kiss Rudolf,
Lengyel Zsolt, Németh Béla, Dr. Nyerges Sándor,
Rohoska Mária, Szkaliczki András, Szkaliczki András
Lajos, Viczián János, Vicziánné Fabisz Melinda
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