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Gerendás Község Önkormányzatának tájékoztatója a START- munkaprogram
2015-ös eredményeiről
Településünk 2012 óta vesz részt a kormány által meghirdetett programban. Az első évben 20 fő foglalkoztatását
tudtuk biztosítani. Az idei évre 64 fő alkalmazása vált lehetővé. Ebből 41 fő a növénytermesztésben végzett
értékteremtő munkát, 23 fő pedig a helyi sajátosságok feladatcsoport keretében dolgozott a település rendben tartásán,
szépítésén, az épületek állagmegóvásán, útjaink karbantartásán, intézményeink működtetésén. A foglalkoztatással
kapcsolatos kiadásokat az állam finanszírozza, viszont a foglalkoztatás keretében megtermelt érték itt marad a
településen, és visszaforgatható a program továbbvitelére.
2015-ben a munkaprogram nettó árbevétele 16.353.431 Ft volt, amely a következőkből adódott össze:
 vöröshagyma
164.724 Ft
 fűszerpaprika
821.784 Ft
 görögdinnye
7.785.414 Ft
 búza
1.324.708 Ft
 napraforgó
3.139.735 Ft
 sertés
1.934.301 Ft
 kukorica
1.182.765 Ft
Eddig a következőképpen használtuk fel a rendelkezésre álló forrást:
 Betonkeverő 250.000 Ft + ÁFA
 15 m3 aszfalt a belterületi utak javításához 730.000 Ft + ÁFA
 Gréder 1.550.000 Ft + ÁFA
 Burgonyaszedőgép 300.000 Ft + ÁFA
 Műtrágyaszóró 270.000 Ft + ÁFA
 Létraállvány 680.000 Ft + ÁFA
 Aggregátor 800.000 Ft + ÁFA
 a 090/3 helyrajzi számú földterület megvásárlása, melynek értéke 500.000 Ft
A 2015-ös év finanszírozási adatai:
Mezőgazdaság
Bér + járulék
Dologi kiadások
összesen:
Vállalt önrész
Támogatás

47.570.472 Ft
6.493.250 Ft
54.063.722 Ft
2.560.690 Ft (az előző évek pénzmaradványának visszaforgatása)
51.503.032 Ft

Helyi sajátosság
Bér + járulék
Dologi kiadások
összesen:
Vállalt önrész
Támogatás

26.975.316 Ft
3.371.048 Ft
30.346.364 Ft
548.475 Ft (az előző évek pénzmaradványának visszaforgatása)
29.797.889 Ft

A számok magukért beszélnek. A település és az itt élők egyaránt profitálnak a START-munkaprogramban való
részvételből. A program kapcsán beszerzett eszközök, gépek kiszolgálják a programot, és szolgálják a falu teljes
közösségét. Azok az emberek pedig, akik a START keretében jutnak munkához, tevékenyen járulnak hozzá a település
gyarapodásához.
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről
A képviselő-testület 2015. október 26-án 14 órai kezdettel ülést tartott a következő napirend szerint:
1./ Gerendás község önkormányzatának természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: Surinné Szász Margit jegyző
2./ DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Lengyel Zsolt András polgármester
3./ Egyéb ügyek, bejelentések
A napirendek megtárgyalása előtt dr. Puskás János, a KÖVITE-PLUSZ KFT. ügyvezetője tájékoztatót tartott a
gerendási szennyvízhálózat kiépítésére benyújtható pályázati lehetőségekről. A pályázathoz szükséges tervek
elkészítése nettó 6.500.000 Ft-ba kerülne. Ez tartalmazna egy teljes geodéziai felmérést, talajlabor vizsgálatot és
magát a tervezést.
Az 1. napirendi pont kapcsán Lengyel Zsolt András polgármester elmondja, hogy 3. éve tud az Önkormányzat
természetbeni támogatást nyújtani a lakosságnak a közfoglalkoztatás keretein belül megtermelt zöldségekből. A
megtermelt mennyiségből 100 adag kiosztására van lehetőség.
1 adag: 20 kg hagyma, 20 kg burgonya. A burgonya mennyisége változhat annak függvényében, hogy az átválogatás
után mennyi lesz az étkezési célra felhasználható súly.
A szociális célú tüzelő szétosztása is a rendeletben előírtak szerint fog megtörténni.
A rászorultság elbírálásakor az egy főre jutó jövedelmet veszik figyelembe.
Ez családban élők esetében 42.750 Ft. Egyedülálló személy 57.000 Ft-ot meg nem haladó jövedelem esetén
pályázhat.
A 2. napirendben a DAREH önkormányzati társulás létrehozásáról tárgyalt a testület. Ennek kapcsán a következő
határozatot fogadta el:
Gerendás Község Képviselő-testülete a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó
önkormányzati társulás taggyűlése által elfogadott, a rendszer üzemeltetésére, díjpolitikájára, díjképzésére
vonatkozó koncepciót elfogadni nem tudja, mivel annak konkrét jogi hátterét, a lakosságot, ill. az önkormányzatot
érintő konkrét kötelezettséget nem ismeri.
Utasítja a polgármestert a Társulás szakértőivel történő egyeztetésre, majd az ismeretek birtokában történő testületi
előterjesztésre.
A 3. napirend kapcsán a strand üzemeltetésével kapcsolatos problémákról tárgyalt a testület.
Köztudomású, hogy 2015-ben a strand megfelelő képzettségű úszómester hiányában gyakorta volt zárva. Emiatt sok
vád érte az önkormányzatot, hiszen az idei nyáron igazi strandidő volt. Az uszodamesterek képzése problémássá vált,
mivel a képzés időtartam és ára megváltozott, valamint a környéken nem is indítanak ilyen 400 órás OKJ-s
tanfolyamot. A környékbeli strandok, fürdők, pedig elviszik a már képzett embereket.
Felvetődött a lehetősége a strand állagmegóvás melletti üzemeltetésre történő átadásának vállalkozó részére.

2015. október havi anyakönyvi hírek
Születés: nem történt
Házasságkötés: nem történt
Haláleset:
Hajdú István Pál életének 68. évében október 18-án elhunyt
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A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
az őszi-téli közlekedés veszélyeiről
Az őszi, illetve téli hónapokban a közúti balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelően közlekednek. Ebben az időszakban a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok
jelentik.
A járművezetőknek figyelembe kell venniük ezeket a körülményeket és a biztonságos közlekedés érdekében gondot kell
fordítaniuk járműveik átvizsgálására, karbantartására. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a
fékrendszer ellenőrzése. Fontos a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék,
páramentesítő. Gyakori, hogy a szélvédő menet közben belülről párásodni kezd. Veszélyes, ha a jármű vezetője nem vagy
nem jól lát ki a szélvédőn, ezért a szellőztető-, illetve a párát leszárító fűtőberendezésnek is jól kell működnie. Tanácsos
száraz törlőt is bekészíteni a kesztyűtartóba.
A köd, a szitáló eső, a nedves, csúszós utak az év utolsó és első hónapjaiban mindennapossá válnak. A látótávolság jelentősen
lecsökkenthet, így a szembejövő forgalom már csak nagyon közelről észlelhető, illetve a közeledő jármű távolsága, sebessége
rendkívül nehezen becsülhető meg. Ezért az előzés fokozott körültekintést igényel. Főleg éjszaka, de nagyon gyakran a
nappali órákban is jellemző lesz a fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és a nedves útszakaszok hirtelen válthatják egymást.
Nagyobb követési távolságot kell tartani, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkezésének kockázata. Rossz
manőverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is csökkenhet. A különböző szennyeződések, sár és vízpermet
jelentősen ronthatják a fényerőt, ezért rendszeresen ellenőrizni kell a fényszórók állapotát. Az őszi, téli közlekedésre való
felkészülésben a „Látni és látszani” kampány keretén belül Békés megyében is szervizek és optikák segítik díjmentes
vizsgálatokkal a közlekedőket. Az akció részletei a http://www.latnieslatszani.hu/ oldalon olvashatóak.
Az őszi időszakban jellemző, hogy mezőgazdasági gépek, illetve más járművek a mellékutakról sarat hordanak fel az úttestre.
Az őszi földmunkák idején jellemző, hogy főként mezőgazdasági gépek, illetve az azokat kísérő járművek sarat hordanak fel
az aszfaltozott utakra. Napokig tartó esőzések idején nem csak a munkagépek, hanem a földes mellékutakon közlekedő, majd
a szilárd burkolatú utakra felhajtó más járművek vezetői is előidézhetnek veszélyhelyzeteket. A sártól csúszóssá válik az
úttest felülete, párás, ködös napszakokban, illetve esőzés idején pedig tovább fokozódik a balesetveszély.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rögzíti, hogy „a közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a
közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad. Aki a
közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát
hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem
lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni. Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását,
beszennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti,
köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés
többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).”
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) a fentieken túlmenően azt is
előírja, hogy „földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat
beszennyezheti – el kell távolítani.”
A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a jogszabályok előírásait. A felsoroltak
mellett az is fontos, hogy olyan utakon, amelyekre földutakról is fel lehet hajtani, fokozott óvatossággal közlekedjenek.
Sebességüket ne a megengedett sebességhatárhoz, hanem az útviszonyokhoz igazítsák. Ha nagyobb sebességgel érkeznek
sáros, csúszós útszakaszhoz, kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és az intenzív fékezést. Motorfékkel próbálják meg
csökkenteni sebességüket, elkerülni a megcsúszást.

Amennyiben úgy látják, hogy a sárfelhordás miatt balesetveszélyes helyzet alakult ki, értesítsék a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 112-es egységes segélyhívón.
Békéscsaba, 2015. november 2.
BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
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Gerendás 2016-os eseménynaptára
január

16. szombat

február

5. péntek
6. szombat
27. szombat

március

5. szombat
14. hétfő
15. kedd

április
május

június
július

16. hétfő
21. szombat
27. péntek
28. szombat
29. vasárnap
18. szombat
16. szombat
30. szombat

augusztus

20. szombat

szeptember

3. szombat
10. szombat
24. szombat

október

8. szombat

november

22. szombat
23. vasárnap
19. szombat

december

5. hétfő
15. csütörtök

A Szlovákok Egyesületének bálja a művelődési ház
nagytermében
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
A Nyugdíjasok Egyesületének nőnapi rendezvénye a művelődési
ház nagytermében
Közvacsora március 15-e tiszteletére a művelődési ház
nagytermében
Községi ünnepség az emlékműnél
A Horgászegyesület PÜNKÖSDKUPA horgászversenye a tónál
A Szlovákok Egyesületének kolbászgyúró versenye a művelődési
házban
Gyermeknap Németh Béla tanyáján
ÓVODAI BALLAGÁS
A Horgászegyesület gyermeknapi horgászversenye a tavon
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
HÁRSFAFESZTIVÁL a tónál és a focipályán
A Nyugdíjasok Egyesületének PAPA – MAMA – UNOKA
találkozója a strandon
Templomunk búcsúja
Kenyérszentelés az evangélikus templomban a Gazdakör
szervezésében
Mokry Sámuel emléktáblájának megkoszorúzása
Kirakodóvásár a Dózsa és Petőfi utcán
Fogathajtó verseny Németh Béla tanyáján
A Szlovákok Egyesületének szüreti bálja a művelődési ház
nagytermében
A Gerendási Ifjúsági- és Sportegyesület sportbálja a művelődési
ház nagytermében
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
A Szlovákok Egyesületének ERZSÉBET – KATALIN BÁLJA a
művelődési ház nagytermében
A Nyugdíjasok Egyesületének Mikulás napi rendezvénye a
művelődési ház nagytermében
MINDENKI KARÁCSONYA a művelődési házban
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