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Tisztelt Királyhegyesi Lakosok!
Szeptember 25-én, szombaton, a
soron következő XV. Falunapját
tartotta községünk. Azt hiszem
nyugodtan
elkönyvelhetjük
magunknak, hogy ez egy igazán
szép nap volt valamennyiünk
számára. Rólunk szólt, nekünk
szólt, megérintve fiatalabb és
idősebb generációt egyaránt. A
családi kötelékeket, hazafias
érzelmeket, községünk múltját,
jelenét és egyben jövőjét.
Ennek az egyetlen napnak igazi
jelentőségét és mélységét azonban az a több hónapos előkészítő
munka, széleskörű közösségi
összefogás és együttműködés
adja meg, aminek köszönhetően
ilyen csodálatos élményben
lehetett részünk.
Eredményes
önkormányzati
munkánkat bizonyítja az utóbbi
két évben végzett közel 70
milliós fejlesztés, amivel szinte
kivétel nélkül megújulhattak
középületeink, újjá varázsolva
főterünk arculatát. A korábbi
fejlesztéseink során kialakított
buszváró, piactér, sportpálya és
szolgáltatóház után 2009- ben az
iskola, az óvoda épületét is
korszerűsítettük és teljes körű
külső tatarozást kaptak. Új, az
eus szabványoknak megfelelő
játszóteret alakítottunk ki gyermekeink számára. Az idén
elkészült a buszforduló is ami
lehetővé teszi a nagyobb
járművek biztonságos kanyarodását. Az elmúlt hónapokban
pedig
elkezdtük
a
főtér
parkosítását
európai
uniós
támogatással, aminek következtében több száz négyzetméter
térburkolatra cseréltük töredezett
járdáinkat, az elöregedett nö -

vényzet helyett fiatal örökzöld
fákat
ültettünk.
Főterünk
meghatározó épülete a múlt
század elején épült községháza külső homlokzata is
megújult és visszanyerte eredeti szépségét.
Mindezen fejlesztések megvalósításához 24 helyi lakosnak
is biztosítottunk megélhetéshez
való munkalehetőséget. A
foglalkoztatásukat az „Út a
munkához” című program
keretében tudtuk megoldani.
Jól lehet, hogy ez a jövedelem
nem igazán fedezi egy család
kiadásait, de az önkormányzat
szűkös anyagi lehetőségeihez
mérten ez is nagy teljesítmény.
Úgy vélem, aki minden más
érdeket félre tud tenni és
igazán szereti faluját, az örül és
elismeri ezeket az eredményeket. Képes másokért, egy
közös célért időt, fáradtságot
feláldozni.
Szép
példát
mutatnak erre civil szervezeteink, egyesületeink akik tevékenységükkel erősítik a közösségi összetartozás érzését.
Falunapi rendezvényeink programjai közt szerepelt a temető
melletti Emlékpark átadása. A
hősi
halottaink
emlékére
összeállított ünnepi műsorban
30 helyi lakos vállalt szerepet a
méltó tiszteletadáshoz
A délutáni hagyományőrző
lakodalmas játékunk szervezésében, lebonyolításában közel
60-an vállaltak fel különböző
megbízatást, a résztvevők
száma 300-nál is több volt.
Erre csak azt tudom mondani:
„ Legyen még sok ilyen szép
napunk!”
Horváth Lajos polgármester

Hogyan szavazunk:
A 2010. október 3.-i választásokon 3 db szavazólapot kap a
választópolgár.
- Helyi önkormányzati képviselők választására,
- Polgármester választására,
- Megyei közgyűlés tagjainak
választására
A helyi képviselőkre és polgármesterre illetve a megyei listára
érvényesen szavazni a név mellet
illetve a lista felett található körben
elhelyezett két egymást metsző
vonallal (+ vagy x ) lehet.
Királyhegyes községben a képviselő-testületnek 4 képviselő és 1
polgármester tagja lesz.
Az egyéni listás képviselő jelöltek
közül ezért maximum 4 jelölhető
meg a szavazólapon. Amennyiben
ennél több név mellé kerül
jelölés, a szavazat érvénytelen!
Négynél kevesebb jelölés esetén a
szavazat érvényes.
A polgármester szavazólapján
maximum 1 személy jelölhető
meg, egyéb esetben a szavazat
érvénytelen.
A megyei közgyűlés tagjainak
megválasztása megyei listákra
történő szavazással történik. A
listák közül csak 1 db jelölhető
meg. A listán szereplő nevekre
külön nem kell szavazni, minden
nevet érintő jelölés, esetleg kihúzás
felesleges, az az eredményt nem
befolyásolja!
Amennyiben
a
szavazólapon egyet sem, vagy több
listát jelöl meg a választópolgár, a
szavazat érvénytelen!
Fontos tudni, amennyiben a
szavazólapot elrontotta, egyszer
kérheti a bizottságtól a rontott
szavazólap cseréjét, mindegyik
fajtára külön!
Felhívom a választópolgárok
figyelmét, hogy szavazni csak
érvényes személyi okmányokkal
lehet, melyeket a szavazatszámláló bizottságnak be kell
mutatni, igazolva ezzel a személyazonosságot és a lakcímet!
Az erre alkalmas igazolványok az
alábbiak:
1./ Régi típusú érvényes személyi
igazolvány, amennyiben a lakcím
változatlan, ha változott kell a
lakcímigazolvány is.
2./ Lakcímigazolvány és az alábbiak közül még valamelyik okmány:

2010. október 3. napján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán az alábbi jelöltekre lehet szavazni. A jelöltek neve abc szerint, a
szavazólap adattartalmának megfelelően került felsorolásra:
Helyi önkormányzati egyéni listás képviselő jelöltek:
Daróczi Gáborné
független jelölt
6911 Királyhegyes, Jókai u. 46.
Dávid József
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 59.
Farkas Beáta
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 36.
Horváth Lajosné
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 31/A.
Juhász Csaba
független jelölt
6911 Királyhegyes, Jókai u. 20.
Katona István
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 29.
Kiss Ferenc Pál
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 32.
Kurunczi Mihály
FIDESZ-KDNP jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 5.
Miklós Imre
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 48/A.
Németh Róbert
független jelölt
6911 Királyhegyes, József A. u. 30.
Sarró Ildikó
független jelölt
6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13
Varga Viktor
független jelölt
6911 Királyhegyes, Kossuth u. 67.
Helyi önkormányzati polgármester jelöltek:
Horváth Lajos
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 31/A
Katona Istvánné
független jelölt
6911 Királyhegyes, Felszabadulás u. 29.
Megyei listák:
(A www.valasztas.hu weboldalon található sorrendben közölve.)
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség/Keresztény Demokrata Néppárt
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Polgári Szövetség Makóért
Városépítők Társasága Egyesület
- kártya formátumú érvényes személyi igazolvány
- érvényes útlevél
- 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedély.
Fontos tudni, hogy igazolvány hiányában a bizottság visszautasítja a választópolgárt, azaz nem engedheti szavazni!!! Ezért fontos, hogy mindenki időben
ellenőrizze az igazolványa(i) meglétét, érvényességét, ha kell kérjen az okmányirodán újat és a szavazáskor vigye magával!
Királyhegyesen 2 szavazókör van kialakítva, ezek az alábbiak:
- 001. számú szavazókör Királyhegyes, Jókai u. 38. (Polgármesteri Hivatal)
- 002. számú szavazókör Királyhegyes-Csikóspuszta, Lenin u. 14. (Orvosi
Rendelő)
Szavazni a szavazókörben a választás napján 6 órától 19 óráig lehet annak, aki a
névjegyzékben szerepel. Szavazni kizárólag személyesen lehet a lakóhely szerint
kijelölt szavazóhelyiségben, igazolással szavazás esetén az igazoláson feltüntetett
szavazókörben. Aki mozgásában korlátozott és a szavazóhelyiségben nem tud
megjelenni, mozgóurnát kérhet. Mozgóurna csak írásban kérhető!!! A kérelmet a
választás előtt a HVI-hez, a választás napján az SZSZB-hez kell benyújtani.
Benákné Bárdi Ilona körjegyző
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Hagyomány községünk Falunapján az újszülöttek és a
házassági évfordulósok köszöntése. Az idén 6 újszülöttet, (az
előző számunkban megismerhettük őket) köszöntött Benákné
Bárdi Ilona körjegyző asszony, a 10 ezer Ft-os babakötvényt
pedig Horváth Lajos polgármester nyújtotta át. Az óvodások
és iskolások egy közös produkcióval kedveskedtek legifjabb
lakóinknak. 50. Házassági évfordulójukat ünnepeltük: Tamasi
Antalnak és Kerekes Sárának, Berceli Veronikának és Juhász
Jánosnak, Sarró Józsefnek és Farkas Veronikának, valamint
60. házassági évfordulójukat ültük: Varga Rozáliának és
Baka Andrásnak. Az ifjúsági ének-együttesünk köszöntötte
dalukkal, szólót énekelt Váli Krisztina Cecília,
közreműködött Váli Zoltán.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. szeptember 30. (csütörtök) napján délután
18.00. órai kezdettel tartja Falugyűlését, amelyre ezúton
tisztelettel meghívom a község lakosságát.
A falugyűlés helyszíne: helyi Művelődési Ház nagyterme.
Napirend:
1./ Az elmúlt 4 év munkájának értékelése
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Megjelenésére feltétlenül számítok.
Tisztelettel: Horváth Lajos polgármester

2010. október 1-jén, péntek délelőtt 11:00 órai
kezdettel Királyhegyes Község Önkormányzata a helyi
időseket ünnepi műsorral és ebéddel várja a
Művelődési házban. Köszöntőt mond Horváth Lajos
polgármester.
2006

2007

2008

500

803

434

1362

682

508

254

82

93

TEKI -Útfelújítás Kossuth u. és Béke u.

595

TEKI-járda felújítás
CÉDE Ravatalozó felújítás
CÉDE Tűzoltószertár felújítás
CÉDE Padbeszerzése
MOBILITAS -Sportpálya

2009

2010 Összesen
595
1737
2044
762

76

251

3716

TEKI Önjáró fűkasza beszerzés

3716
1200

Kistelepülési iskolák felújítása
CÉDE- Köztéri játszóterek felújítása
Közösségi Közlekedés feljesztése

1200
2416

13689

16105

826

2445

3271

1288

CÉDE- Óvodakerítés felújítása
TEKI- Felszabadulás, Kossuth és Jókai u.
járdafelújítás

23450

24738

1690

1690

1281

1281

9661

9661

EMVA -Faluközpont felújítása

14183

14183

IKSZT- Integrált Közösségi Színtér

57389

57389

KIHOP- Közösségi internet hozzáférés
Összesen
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6763

3032

5040

28766

1000

1000

96022

139623

XIV. Falunap –Vendég:
Györgyi Kálmán főtanácsos
Biztonságos Település cím átadása
(2007. május 12.) Tűzoltó állandó
kiállítás megnyitása – Sportpálya áta.dása – Helyi vállalkozók bemutatkozói
– 10 éves a Közalapítvány és a Királyhegyesi Ifjúsági Önkormányzat (KIÖ)

A helyi tagintézményi iskola
átszervezése

2007-ben bekövetkezett az ami már
évek óta fenyegetőleg mutatkozott
iskolánk
életében.
A
helyben
működtetett felső tagozatos oktatást
különböző törvényi szabályozások miatt
szeptember 1-től fel kellett adni. 5.
osztálytól gyermekeink a makói
iskolába járnak iskolabusszal. A helyi
iskolában, csak az alsó tagozatos 1-4.
osztályos tanulók képzése, oktatása
biztosított.

Óvodánk a csanádpalotai
Napsugár óvoda tagintézménye
lett, ezzel megszűnt az ÁMK

Az óvoda és iskola kiválásával
törvényileg nem működtethető tovább
az ÁMK, így Királyhegyes Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2007.(VIII.16.)
Öh.
Határozata
alapján az Általános Művelődési
Központ, mint községünk egyetlen
önállóan fenntartott intézménye, 2007.
augusztus 31-i hatállyal megszűnt.

Dózsa Gy u –i falubejárati híd
felújítása (október)
Községünk
határát
vízelvezető
csatornák
hálózzák
be.
Így,
településünket szinte minden oldalról
csatorna hídon keresztül lehet csak
megközelíteni. 2007-ben a Dózsa
György utca végi hidat szélesítették ki,
hogy biztonságosabban lehessen rajta
gépjárművekkel közlekedni. A munkálatokat december elején fejezték be.

Sikeres Dél Alföldi regionális
pályázat eszközfejlesztésre

1, 2 millió Ft-os támogatásból, egy Jonn
Deere típusú, nagy teljesítményű önjáró
fűkaszát vásárolt.

Csatlakoztunk az e-Magyarország Pont Hálózathoz
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Egészségház belső felújítása a
vizitdíjakból
A több mint 1, 2 millió forintos bevételt
ajtók, beltéri burkolatok cseréjére,
akadálymentes megközelítés kialakítására és teljes belső festésre fordították.

Népszavazás a vizitdíjak
eltörléséről
Benákné Bárdi Ilona helyettes
körjegyző megkezdi tevékenységét.
(2008. március 01.)

Térségi mozgókönyvtár
működésének kezdete

(2008. április 01.)
A könyvtári feladatot is ellátó Általános
Művelődési Központ megszűntével
Királyhegyes község vezetősége megoldást keresett az egyébként kötelezően
ellátandó feladat teljesítésére. A megoldást a Térségi Mozgókönyvtár hálózat
kiépítésében látták, amire állami normatív finanszírozás is jár.

Gyermek és Ifjúsági Nap
(2010. június 07.)

Elkészült Királyhegyes község
internetes honlapja (augusztus)
www.kiralyhegyes.hu
… ahol is az internetes világháló által
nyújtott lehetőségeken keresztül mutatjuk be községünket.

Új játszótér épült
községünkben (október)
A 3 millió Ft-os beruházást a polgármester irányításával október elején
kezdték meg és a hónap végén már
örömmel vehették birtokukba a gyerekek a teret.

Megkezdődtek az iskola
felújítási munkálatai

Királyhegyes Községi Önkormányzat
16 millió Ft támogatást nyert az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 18/2008.(III.28.)ÖTM által kiírt, a
kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek
javításával kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra vonatkozó pályázatán. Mindez lehetőséget nyújtott a
települési iskola épületének felújítására,
korszerűsítésére, belső átalakítására. A
2008. márciusában kihirdetett sikeres
pályázat megvalósítása november első
heteiben kezdődhettek meg.
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Iskola és Játszótér avatási
ünnepség- Ifjúsági Nap –
(2009. május 24.)

Udvari és szobai eszközfejlesztés
az oviban.
A több milliós beruházásnak köszönhetően egy szép nagy Manó várral bővül
az udvari játékok sora, amit egy kerti
paddal és asztallal is megtoldottak

2009. január 1. napjától az
elektronikus iktatásra való
áttérés a hivatalban
Közmunkaprogram I.-II. (májusoktóber- december)
Községünkben 17 főnek ajánlott fel a
helyi önkormányzati hivatal ez év elején,
határozott időre munkalehetőséget, amit a
már megítélt szociális segélyükhöz
mérten, 4-6 vagy 8 órai munkaidőben
végezhettek tevékenységet

Óvoda felújítás munkálatainak
kezdete – óvodák

Az óvodák infrasturkturális fejlesztésével
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra vonatkozó pályázatunk is
sikeres elbírálást nyert és eredményeként
12 millió forintos beruházást indíthatott
meg
önkormányzatunk
az
óvoda
épületének korszerűsítésre.

Járdafelújítások – átjárók
kiépítése

A Felszabadulás, Kossuth és Jókai utca
átjáróinak járdafelújítása, a 2009. évi
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt
nyertes pályázat (TEKI) 1, 2 millió Ft –os
beruházásból.

Településőr alkalmazása

(2009. október 01.-től)
Királyhegyes Község Önkormányzata a
közrend és közbiztonság megerősítése
érdekében az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
támogatásával
2009.
október 1. napjával településőrt alkalmaz.

1 millió Ft-os nyertes KIHOP
pályázat az e-Magyarország ponton
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Óvoda átadási ünnepség
2010. március 27-én ünnepélyes keretek
között átadták a királyhegyesi tagintézményi óvoda 12 millió Ft-os beruházással megvalósuló felújított épületét.

Közmunkaprogram III.-IV.
(május-október- december)

Községünkben 17 főnek ajánlott fel a
helyi önkormányzati hivatal ez év elején,
határozott időre munkalehetőséget, amit a
már megítélt szociális segélyükhöz mérten, 4-6 vagy 8 órai munkaidőben végezhettek tevékenységet

Az óvoda bővítésére 6 és fél
millió Ft –ot nyertünk
A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt 2010. évi nyertes
pályázat – az óvodában mini csoport indítására, annak feltételi kialakítására szóló
támogatást.

Da

Megépült a buszforduló
Április végére elkészült a központba tervezett körforgalmi jellegű csomópont, a
Kistérségi Közlekedés Fejlesztési DAOP
2. 1. pályázaton nyert 24 millió Ft-os beruházási támogatással.

Főtér felújítás
Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra
és fejlesztésre igénybe vehető támogatásból Királyhegyes Község Önkormányzata sikeres pályázatával 11.346335
Ft támogatást nyert. A megvalósuló teljes
beruházás összege 14.182.919 Ft. A
fejlesztéssel
teljesen
megújult
Királyhegyes főtere, benne a park, az
iskola és a templom, valamint a Polgármesteri Hivatal és környéke. Temető
melletti Emlékpark kialakítása.

50 milliós fejlesztési támogatást
nyert a művelődési ház
Miután művelődési házunk elnyerte az
IKSZT birtokosi címet, Királyhegyes
Község Önkormányzata közel 200.000
eurós (kb 50 millió Ft-os) beruházási támogatást nyert a Magyar Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) a Művelődési Ház
bővítésére, korszerűsítésére, az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér működési
feltételeinek kialakítására.
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Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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