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M e g h í v ó 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójának tiszteletére 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi megemlékezést tart 

2017. október 23-án hétfőn 14:00 órakor a községháza udvarán lévő emlékműnél, 
amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 
Ünnepi program: 
Himnusz 
Lengyel Zsolt András polgármester ünnepi köszöntője 
Iskolások megemlékezése 
Koszorúzás 
Szózat 

 

                                    Lengyel Zsolt András 
                           polgármester 
 

 

 

 

 

 

Idősek világnapja 

1991 óta minden október 1-jén megemlékezünk azokról, akik túlhaladva éltük delén itt élnek közöttünk, és figyelmet 
érdemlő, fontos tagjai közösségünknek. Egy korosztály, akiket idősként emleget a statisztika, de ők nekünk: szülők, 
nagyszülők, dédszülők. Azok, akiknek köszönhetjük életünket, neveltetésünket. Az ő szeretetük, gondoskodásuk 
nyomán lett belőlünk ember. Ők adták a kezünkbe a szakmát, a diplomát, a lehetőségét egy önálló élet 
megteremtésének.  

Övezze őket tisztelet, gondoskodjunk róluk soha ki nem apadó szeretettel! S miként ők annak idején nekünk voltak, 
úgy most mi legyünk idős napjaikra szilárd támaszaik! 

Szeretettel köszöntöm a falu minden idős és szép korú polgárát! Jó egészséget, és gondtalan nyugdíjas éveket 
kívánok mindannyiuknak!  

                                                                                                                          Lengyel Zsolt András 
                                                                                                                                 polgármester 
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GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
KERÉKPÁRRAL A MUNKAHELYRE - KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT 

FEJLESZTÉSE A 4431 J. KÖZÚT MELLETT, GERENDÁS – CSORVÁS 

TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT 

 

Gerendás Község Önkormányzata Csorvás Város Önkormányzatával konzorciumban 2017. májusában a TOP-

3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. Pályázati Felhívás keretében 100%-os 

támogatási intenzitású, vissza nem térintendő támogatásban részesült.  

A megítélt támogatás összege 400 millió Ft. 

 

A tervezett kerékpárút Gerendás és Csorvás között húzódik, mindkét település közigazgatási területét érintve, így a 
két település konzorciumban kívánja a projektet megvalósítani. 
 
A tervezett kerékpárút megépítését indokolja, hogy a jelenlegi kerékpárforgalom a 4431. sz. országos közúton 
történik, ami a jelentős személygépkocsi és teherforgalom miatt veszélyezteti a kerékpárosokat. A tervezett kerékpárút 
megépítése elősegíti, javítja a kerékpáros közlekedés biztonságát, a tervezési szakaszon biztosítja a kerékpáros 
forgalmat a közút igénybevétele nélkül. 
 
Gerendáson a tervezett kerékpárút a község külterületén kezdődik, ahol 1,8 km megépítése után becsatlakozik a 

belterületi meglévő kerékpárútba. A gerendási belterületi építés hossza 930 m. A meglévő kerékpárút másik 

végpontjánál a kiépítés folytatódik Gerendás és Csorvás közötti külterületen, összesen 2,6 km -en. Csorvásra beérve a 

létesítmény 650 m után becsatlakozik a csorvási meglévő kerékpárútba és ez által a 47-es úttal párhuzamosan futó 

térségi kerékpárútba is. A beruházás a 4431 sz. állami közúttal párhuzamosan, a gépjárműforgalomtól elválasztott, 

önálló vonalvezetésű, kétirányú egyoldali kerékpárútként valósul meg. 

Csorvás Város közigazgatási területén Csorvás Város belterületén a Bajcsy Zs. utca – vasútállomásnál épül ki az új 
szakasz, keresztezve a Békéscsaba – Orosháza vasútvonalat, majd külterületen haladva éri el Csorvás – Gerendás 
közigazgatási határt.  
 

A tervezett kerékpárút teljes hossza 5980 méter. 

 

A projekt megvalósításának időtartama: 28 hónap 

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  

 

 

 

 

 

 

Köszönet a támogatásért 

Gerendás Község Önkormányzata köszönetet mond Vantara Gyula országgyűlési képviselő úrnak, Szkaliczki 

András Lajos alpolgármester úrnak, az Együtt Gerendásért Közhasznú Kulturális Egyesületnek, a Gerendási 

Nyugdíjas Egyesületnek, a Gerendási Polgárőr Egyesületnek, Bartolák Csabának és a „Gabi Husi” húsboltnak a 

Hársfafesztivál, valamint Vantara Gyula országgyűlési képviselő úrnak, a Csicsely Tó Gerendás Sporthorgász 

Egyesületnek és a Gerendási Polgárőr Egyesületnek a Fogathajtó verseny támogatásáért. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Felhívjuk az érintett felsőoktatási hallgatók figyelmét, hogy Gerendás Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Az ösztöndíjra jogosult tanulók - az előző évhez 
hasonlóan – csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat.  
 
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj csatolandó mellékletei (2 tanulmányi félévre pályázható): 

 igazolás az egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedeleméről 

 hátrányos szociális helyzet 

 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek 
megfelelően) 

 

A pályázat benyújtási határideje 2017. november 7. 
 
A pályázat  beadáshoz  a  Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER -Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx internet címen. 

 

 

 

Tájékoztató Gerendás község testületi üléseiről 
 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a hivatali munkaidőn kívüli és hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló rendeletét. Az augusztus 28-i 
ülésén Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző elmondta, hogy az idén májusban elfogadott anyakönyvi rendelet nem 
tartalmazhat családi eseményekre vonatkozó szabályozást, ezért vált szükségessé a fenti rendelet elfogadása. 
Lengyel Zsolt András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat „Az egészségügyi 
szolgáltatások színvonalának emelése” pályázat keretében három defibrillátorra nyújtotta be az igényét. 
Véleménye szerint az egyik eszköz az orvosi rendelőben, a fennmaradó készülékek az iskolában, illetve a 
polgármesteri hivatalban lennének elhelyezve. Ezekben az intézményekben van állandó személyzet, ugyanis 
szükséges lesz a dolgozók betaníttatása, hogy kezelni tudják a készülékeket.  
A településen áthaladó kerékpárút nyomvonala a tervek szerint a Kossuth és az Ady utca sarkánál lévő feszület 
helyén is áthalad, ebből adódóan szükségessé válik annak áthelyezése – tájékoztatott Lengyel Zsolt András. Az 
ügyben egyeztetett Kammerer Tibor katolikus plébános úrral, aki az együttműködéséről biztosította az 
önkormányzatot, de mivel a kereszt közterületen van, így az a képviselő-testület kompetenciája. A képviselők 
döntése szerint a feszület a Hunyadi és a Kossuth utca sarkának nyugati felébe lesz áthelyezve.  
 
A 2017. szeptember 25-ei ülésen a képviselő-testület módosította a 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017.(II.27.) rendeletét. Az ülés második napirendi pontja Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 10/2013. (X.8.) számú rendeletének módosítása 
volt. Krajcsóné Tóth Ágnes elmondta, hogy a burgonya és a hagyma elosztása miatt vált szükségessé a rendelet 
módosítása, a tavalyi évben ugyanis csak krumpli kiosztására volt lehetősége  az önkormányzatnak. Változtatni 
kellet a kérelmek beadási határidején is, a zöldségek 2017. október 19-ig igényelhetőek a polgármesteri 
hivatalban kérhető nyomtatvány kitöltésével.  
 
Az Egyéb ügyek, bejelentések napirendben Lengyel Zsolt András elmondta, hogy a temetőben a legutóbbi vihar 
alkalmával az egyik gesztenyefa ága beesett a sírok közé, azonban szerencsére kárt nem okozott. Tájékoztatta a 
képviselőket, hogy felkért egy szakértőt a temető fáinak állapotfelmérésére. Dr. Nyerges Sándor képviselő szer int 
nem volt ezzel soha probléma, ha olyan állapotú a fa, akkor ki kell vágni, viszont utána a pótlásról is gondoskodni 
kell. Vörös András képviselő hozzátette, hogy az elöregedett, sérült fákat ki kell venni, mert nem csupán a sírokat, 
de a temetőbe kilátogatók testi épségét is veszélyeztetik. Ugyanakkor az is tény, hogy a nyári időszakban szükség 
van a lombok által adott árnyékra is. Összegezve az elhangzottakat Lengyel Zsolt András elmondta, hogy a 
viharban megsérült, egyensúlyát vesztett fát kiveszi az önkormányzat, a többi fa sorsa az elkészült szakértői 
vélemény után kerül napirendre. 
 
 

 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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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 

 

Tájékoztató 

Gerendás Község Önkormányzata a START munkaprogram keretében megtermelt zöldséget (burgonyát és hagymát) 

természetbeni juttatásként biztosítja a szociálisan rászorultak részére. 

Ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 150%-át, azaz 

42.750,- forintot (egyedül élők esetén a 200%-át, azaz 57.000,- forintot), szíveskedjen befáradni a polgármesteri 

hivatalba, ahol kérelem kitöltésével igényelhető a zöldség 2017. október 16. napjától (hétfő) 2017. október 19. napjáig 

(csütörtök). 

 

V é r a d á s 
 

2017. szeptember 15-én tartottuk az idei év harmadik 

véradását községünkben. Ezúton szeretném 

megköszönni minden résztvevőnek, hogy hozzájárult a 

beteg emberek gyógyításához. 
 

Megjelentek névsora: Popol Róbert, Lipták-Galló 

Mihály, Krizsán Szilárd, Bartolákné Tóth Ildikó, 

Obsuszt György, Oláhné Barakonyi Ildikó, Sas Sándor, 

Megyeri György, Bakos Edina, Pusztai László, Ancsin 

László, ifj. Tóth István, Aradi Rita, Nyerges Erzsébet, 

Domján Edit, Belák János Zsolt, Szurgyi Imre, Kiss 

Zsolt, Vallerjanovics Pál Tamásné, Ilyés Mónika, Milecz 

József, Tóthné Csatlós Mónika, Kiss Vivien, Németh 

Gábor, Toncsenka Erzsébet, Vicizánné Fabisz Melinda, 

Domonkos Lívia 

                                                                             

Szász Róbertné                                                      

                                                                                                

Gerendási Területi Szervezet titkára 

 

Veszélyes hulladékok begyűjtése 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. október 

24-étől 27-éig délelőtt 8 órától 12 óráig és 12.30 

órától 16 óráig veszélyes hulladékok begyűjtésére 

kerül sor az önkormányzat udvarán.  

 

Gyűjthető anyagok: szárazelemek, fénycsövek, izzók, 

hűtők kompresszorral együtt, elektronikai hulladékok 

(pl. háztartási kis- és nagygépek) kivéve: monitorok, 

televíziók, képcsöves hulladékok, cd-k, floppyk, videó- 

és magnókazetták 

 

A gyűjtés ideje alatt az önkormányzat megbízottja a 

helyszínen tartózkodik és segíti a hulladékok rakodását. 

A szolgáltatás ingyenes, éljünk a lehetőséggel! 

 

 

 

 

 

Amennyiben rossz monitortól vagy televíziókészüléktől 

kíván megszabadulni Békéscsabán a Gyár u. 2. szám 

alatt átveszik 100,- Ft/kg + Áfa áron.  

2017. szeptember és október havi 

anyakönyvi hírek 

Születés: nem történt 
 
Házasságkötés: nem történt 
 
Haláleset:  
Popol László életének 69. évében, 
Szklenár Jánosné életének 89. évében elhunyt. 

 

 

 

FELHÍVÁS 

Felhívom az érintett lakosok figyelmét, hogy 
akik nem vették át a szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló kukát, azok szíveskedjenek 
befáradni a polgármesteri hivatalba és a 
használati szerződés aláírása után hazavinni.  
 

Az    önkormányzat 
indokolt       esetben 
segítséget  nyújt  az 
edényzet hazaszállí- 
tásában     az      arra  
rászorulóknak.  
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