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Tisztelt Királyhegyesiek!
Örömömre szolgál, hogy 2013. év
elején községünk önállóságának
stabilitásáról
számolhatok be
Önöknek. Az elmúlt időszakban
számtalan bizonytalansági tényező veszélyeztette kis településünk
függetlenségét, fenntarthatóságát.
A Kövegy községgel létrehozott
körjegyzőségi hivatal már nem
működtethető, mivel a két település együtt nem éri el a 2000 fős
lakossági létszámot.
A jegyzői hivatal a kiszolgáló
szervezete egy település Önkormányzatának. A polgármester a
jegyzővel és hivatalával dolgozza
ki és terjeszti elő a képviselő-testület döntésre váró feladatait, törvényi kötelezettségeit, aminek
végrehajtója és lebonyolítója is
egyben. Ezenkívül ellátja még
azokat a feladatokat is amelyeket
különböző jogszabályok a jegyző
és polgármester hatáskörébe utal.
Községünk érdekei, messze háttérbe szorulnának egy nagyobb
település amúgy is túlterhelt hivatalában, ahol a legkisebb figyelmet tudnák ránk fordítani. Hasonlóképen vélekednek társtelepüléseink, Kövegy község és az ez
évben hozzánk csatlakozó Magyarcsanád elöljárói is. Ezért
döntöttek községünk kép-viselőtestületével egyetértésben, hogy
2013. március 01-től, a három

település közös önkormányzati hivatalt hoz létre és tart fenn. Mágori
Józsefné országgyűlési képviselő
asszony a közös intézmény szervezésére Királyhegyest kérte fel, a
sokéves hozzáértő szakmai előmenetelére, községünk kiegyensúlyozott gazdálkodására hivatkozva.
Mindez, önkormányzati és hivatali
munkánk elismerését, de egyúttal
felelőségi körünk szélesítését és a
vele járó többlet-munkát is jelenti.
A közös intézmény elnevezése: Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal. Irányítását Királyhegyes község polgármestere látja

el. Az érintett települések képviselő-testülete megállapodtak abban, hogy a közös intézmény
jegyzőjének Benákné Bárdi
Ilonát foglalkoztatják tovább. A
Képviselő-testületek
döntöttek
abban is, hogy 2013. március 1től Kövegy és Magyarcsanád községekben, a Királyhegyesi Közös
Hivatal szervezeti egységeként
állandó jelleggel kirendeltséget
működtet. Remélve, hogy ez a
működési forma mindhárom település javát szolgálja, kívánok
sok sikert a továbbiakhoz!
Horváth Lajos polgármester

A három település képviselő-testülete 2013. február 28-án döntött a közös
hivatal létrehozásáról. Középen Horváth Lajos Királyhegyes, Galkóczkiné
Krobák Mária Kövegy és Guba István Magyarcsanád polgármestere. Jegyző:
Benákné Bárdi Ilona
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2012. november 29-i testületi - ülés

2013. január 14-i ülés anyaga

A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta Királyhegyes Község
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Ennek keretében elfogadta először a csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ valamint a tagintézményként
működő helyi óvoda időarányos költségvetésének
végrehajtását.
- A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2013. évi koncepcióját.
- Döntött a testület a karácsonyi ünnepség alkalmából a helyi megajándékozásáról.gyermekek
- A Polgárőr Egyesület és a Nyugdíjas Egyesület
részére 50-50 ezer forint támogatást állapított meg
pályázatuk alapján.

.A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Döntött a Képviselő-testület az állami
fenntartásban működő helyi általános iskolára vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötéséről. A
szerződés értelmében az iskola teljes fenntartási és
működési költségeit az állam viseli.
- Királyhegyes Község Önkormányzata szociális
tűzifa igénylése alapján 14 m3 tűzifát kapott
kedvezményes áron. A támogatás megállapításának
szabályairól helyi rendeletet alkotott a testület,
melynek száma 1/2013.(I.14.).

2013. február 14-i ülés anyaga
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta a Képviselő-testület Királyhegyes
Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
tervezetét, de nem fogadta el, mivel a tervezet nem
felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A tervezet
jelentős működési hiányt tartalmazott, ezért a testület
véleményének és javaslatának figyelembe vételével
ismételten el kell készíteni a költségvetés tervezetet.
- Elfogadta a testület az önkormányzat közép és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
- Határozatot hozott a testület arról, hogy a helyi
Óvoda jótékonysági bálját 30.000.- Ft összegű
belépőjegy vásárlással támogatja.

2012. december 12-i rendkívüli ülés
A testület a következő napirendeket tárgyalta meg:
- Elfogadta a testület a csanádpalotai Dér István
Általános Iskola és Napsugár Óvoda Alapító
Okiratának módosítását. A módosítás a helyi óvoda
működését nem érinti. Szükségességét az indokolta,
hogy az általános iskola állami fenntartásba került át.

2012. december 21-i testületi - ülés
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző
ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
- Megtárgyalta és elfogadta a Királyhegyesért
Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
- Elfogadta a Képviselő-testület 2013. évi munkatervét.
- Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadta a testület, és köszönetét fejezte
ki az ellátásban dolgozók színvonalas és lelkiismeretes munkájáért.
- Határozat született a Mozgókönyvtári Szolgáltatási Társulás megszüntetéséről. Ezt követően
elfogadásra került az a megállapodás, amely szerint
a továbbiakban a Szegedi Somogyi Könyvtár működteti a helyi könyvtárat.
- Döntés született arról, hogy az Önkormányzatnak a
Víziközmű Kft-ben lévő törzstőkéje felemelésre kerül, 200 ezer Ft-ról 420 ezer Ft-ra.
- Ezen az ülésen 50 ezer Ft támogatást állapított
meg a testület a Római Katolikus Egyház Királyhegyesi hitközségének támogatására a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan.

2013. február 20-i együttes ülés anyaga
Napirenden a Közös Önkormányzati Hivatal megalakítása szerepelt. Az együttes ülésen végül a
Hivatal megalakítására nem került sor, Magyarcsanád
Képviselő-testülete az előterjesztett megállapodást
nem fogadta el.

2013. február 28-i együttes ülés anyaga
Királyhegyes, Kövegy és Magyarcsanád Község
Önkormányzatainak Képviselő-testületei ismételten
együttes ülést tartottak, ahol napirenden a Közös
Önkormányzati Hivatal megalakítása szerepelt. A
testületek döntést hoztak a jogelőd Hivatalok
megszüntetéséről, majd elfogadták a Királyhegyesi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
fenntartására vonatkozó megállapodást, a Hivatal
Alapító Okiratát, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Benákné Bárdi Ilona jegyző
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A Háziorvosi szolgálat vezetője Dr
Dobó Magdolna 2012. december
21-i képviselő-testületi ülésen számolt be 2012. évi tevékenységükről.
A Beszámoló témakörei:
I. Háziorvosi szolgálat szakmai tevékenysége
II.Laboratóriumi vizsgálatok
III.Betegségek
megelőzésével
kapcsolatos szűrővizsgálatok.
IV. MSZSZ
I. A beszámolási időszakban a
szolgálathoz tartozó betegek száma
825 fő. (2012. 11.30.)Előző évben
802 fő volt. Kijelentve lett 12 fő.
Haláleset miatt: 9 fő. Bejelentkezett
a szolgálathoz 20 fő. Először bejelentkezett, tehát született: 13 újszülött. Egy év alatt a rendelésen
7877 esetet láttunk el. Otthonukban
ellátottak száma: 338 eset. Hívás
házhoz 88 esetben történt. Háziorvos, illetve asszisztens – Horváth
Lajosné Rózsika által történt látogatások száma: 356 Szakkonzultációra (szakrendelés) utalt esetek száma: 317. Legtöbb továbbküldött beteg I. Laboratórium, II.
Reumatológia, III.Belgyógyá-szat,
IV. Kardiológia, V. Neurológia.
Ambulánsan ellátottak száma: 163
(nem a praxishoz tartozó betegek
ellátása). Kórházba utalt betegek
száma: 76 fő. Közgyógy ellátásban
részesül: 28 fő. Említésre méltó járványos megbetegedés az ősz folyamán nem volt. Az influenza elleni
védőoltás adása folyamatban van.
Gyakran tapasztaljuk a betegek
ellenkezését a védőoltással szemben. Még az ingyenesen kapott
oltás lehetőségével sem élnek! A
2012-es év a falu egészségügyi ellátásában hasonlóan zajlott, mint az
elmúlt közel 8 év. Eszközfejlesztésre ebben az évben lehetőség volt.
Beszerzésre került
orvosi táska,
ampulla tartó táska, vérnyomás mérő,
valamint egy otoscóp (fültükör).
Bővítésre került számító gépes rendszerünk memória egysége is.

II. A laboratoriumi vizsgálatok,
vérvételek gyakorisága továbbra is 3
hét, mivel havonta egy meghatározott pontértékű vizsgálatot kérhetek, mely nagyban korlátozza a
vérvételi lehetőséget.
III. Továbbra is fontos feladatnak
tartjuk a prevenciót. Ismételten megrendezésre kerültek a már megszokott
egészségnapok, illetve a lakosság
egészségét megőrző szűrővizsgálatok.
Egyre jobban csökken a nagyobb
összeget nyújtó gyógyszercégek támogatói köre. Az előző évekhez
hasonlóan a lakosság érdeklődése
nagymértékű volt, elégedetten távoztak a vizsgálatokról.
Életkor:

Királyhegyes:
9
11
27

Csecsemő:
1-3 év:
Óvodás korú:

IV. 2011. januárjától községünkben
Gyermek Szakorvosi Szolgálat
működik. Ez azt jelenti, hogy havi 1
alkalommal gyermek szakorvos dr.
Tóbiás Erzsébet tart tanácsadással
egybekötött, bármilyen gyermekbetegséggel kapcsolatos orvosi elátást. Az érdeklődés minden tanácsadáson nagy számú. Havi rendszerességgel minden hónap második
hétfőjén
nőgyógyász szakorvosi
vizsgálat van a kismamák részére.
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések: Királyhegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos, Bogárzó. A védői szolgálatot
továbbra is Szűcs Ildikó látja el.
Csikóspuszta:
1
1
3

Rákos és Bogárzó
1
4
10

Az elmúlt évben önkormányzatunk a hátrányos helyzetű falvak felzárkóztatására létrehozott alapból 3 millió 600 ezer forintot nyert. A pénzből
egy JENMA 244E típusú, 24 lóerős utánfutós kistraktort vásárolt, ami nagy
segítséget nyújt a községi köztisztasági, karbantartási és egyéb feladatainak
ellátásához.
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Állami fenntartásba kerültek január
1-jével az eddig önkormányzati
köznevelési intézmények, amelyek
ezzel beolvadtak a Klebelsberg
Intézmény-fenntartó Központba. Az
iskolák feladatainak ellátását szolgáló
ingó- és ingatlan-vagyon – ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézményben lévő más eszközöket és felszereléseket is – szintén a központ ingyenes használatába, illetve kezelésébe
került. Az állami intézmény-fenntartó
foglalkoztatásába kerültek idei évtől a
pedagógusok is. A háromezernél kisebb
lélekszámú települések iskoláinak így a mi iskolánk is - működtetése
január 1-jétől automatikusan az állam
kötelessége.
Intézményünk szakmai és szervezeti
felépítése változatlan maradt.
Új neve: KLIK Makói Tankerület

Makói Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat Királyhegyesi Tagintézménye

A királyhegyesi általános
iskolai tagintézmény
nevelő-testülete szeretettel
vár minden érdeklődőt

2013. március 12. (kedd)
08:00-08:45 óra:
magyar óra 3-4.o
09:00-09:45 óra:
matematika óra 3-4.o.
10:00-10:45 óra:
környezetismeret óra 3-4.o.

2013. március 14.(csüt.))
08:00-08:45 óra:
matematika óra 1-2.o.
09:00-09:45 óra:
magyar óra 1-2.o.
10:00-10:45 óra:
környezetismeret óra 1-2.o.

Iskolánk 2008. évi felújítása során tárult fel a homlokzaton az ÁLLAMI
ELEMI NÉPISKOLA felirat. Akkor még nem gondoltuk, hogy 2013-ban újra
aktuális lesz.

Alapítványunk kuratóriumának tagjai, a 2012. évben 2 alkalommal tartottak
kuratóriumi ülést. Ezen ülések témája, mindig valamilyen aktualitáshoz
kapcsolódott. Az ülések összehívását, általában valamilyen kérelem beérkezése
indokolta. Július hónapban megkeresést kaptunk a csanádpalotai Alapszolgáltatási Központ, és Gyermekjóléti szolgálattól. Ebben a megkeresésben a
gyermekjóléti szolgálat családsegítője segítségünket kérte gyermekek
táboroztatásához. Községünkből 5 kisgyermeket szerettek volna elvinni a
nagyéri Zöld Béka ifjúsági szállóra 5 napra. A gyermekek ingyenes utaztatását,
és teljes ellátását támogatási pénzből kívánták megoldani. A kuratórium ennek a
programnak a megvalósításához 15 000 Ft-al járult hozzá. A kuratóriumi tagok
egyöntetű véleménye volt, hogy olyan kisgyermekeket vigyenek táboroztatni,
akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal
rászolgáltak erre a tartalmas 5 napra. Kiadásaink között szerepel február, és
március hónapban, egy Makóról kijáró néptánc oktató utazásának finanszírozása
is. Sajnos a néptánc oktatása az oktató egyéb elfoglaltságára hivatkozva áprilistól
megszűnt. December hónapban szintén a csanádpalotai Alapszolgáltatási
Központ és Családsegítő szolgálat kérte segítségünket, a Hátrányos Helyzetű
gyermekek karácsonya elnevezésű programjuk megvalósításához. December 19.én községünkből 5 kisgyermeknek kívánnak egy felejthetetlen napot szerezni
ezzel a rendezvényükkel. A gyermekek közül 3 óvodás, és 2 iskolás korú. Ezt a
programot az alapítvány 10000 Ft-tal támogatta.
Ebben az esztendőben az alapítvány anyagi helyzete a korábbi évekéhez
hasonlóan igen szűkös volt, a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg ,
még az előző évinél is kevesebb volt . Egyéb adományokra pedig nagyon kevés
esélye van egy ilyen kis alapítványnak. A hozzánk beérkező kéréseknek így is
eleget tudtunk tenni , ebben az évben az óvodás , és az alsó tagozatos korú
gyermekeket tudtuk támogatni lehetőségeinkhez mérten. Úgy érzem , ha
szerényen is , de meg tudunk felelni az alapító okiratban megjelölt céloknak.
Stranszky Jánosné Királyhegyesért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
4

2013. február 16-án este 20:00 órai
kezdettel Jótékonysági bálat szerveztek a helyi óvoda dolgozói és a
szülői munkaközösség aktív tagjai.
A Mûvelõdési Házban sós és édes
süteménnyel, tombolával és remek
élõzenével, hangulattal várták a bálozókat. A teljes bevétel 407.440 Ft
volt. A költségek kifizetése után a
349.040 Ft tiszta bevétellel hozzájárulnak az óvoda udvari pavilonjának és a homokozójának felújításához, valamint fejlesztő játékok vá-

sárlására fordítják. A közösségi
megmozdulás sok helyi lakost
megindított és jószándékkal támogatta a kezdeményezést. A fiatal
szülők felelőséggel és öntevékenyen vették ki részüket a szervezési, és lebonyolítási feladatokból is.
Köszönet nekik és minden adományozónak, segítőnek akik példát mutattak arra, hogy egy kis
összefogással, egy kicsi önzetlenséggel, lehet előbbre is jutni.

fotó: 1965

Szervezők: Stranszky Jánosné, Katona Gabriella óvónők, Görbéné Ménesi Mária
dajka. Szülők: Stranszky Róbert és Kávai Anikó, Boros Gáborné, Horváth Zoltánné,
Vargáné Miklós Ágnes, Esser Ágnes, Süveg Hajnalka, Stranszky Péter és felesége,
Horváth Zoltán, Varga Viktor, Suhajdáné Nagy Ildikó, Fónádné Jani Bernadett,
Farkasné Gyólai Valéria, Farkas Beáta, Fekete Ágnes
Támogatók és segítők: Királyhegyes Községi Önkormányzat, Nagy Jánosné, Dani
János, Horváth Zoltán, Iulisca Mariann, Esser Ágnes, Fekete Istvánné, Barta László,
Boros Gábor, Beke Mihályné, Apátfalvi Takarékszövetkezet, Víziközmű, Zsurzsucz
Csaba, Kiss Gyuláné, Vancsóné Olasz Piroska, Fröhling László, Kovács László,
Kaposvári József, Horváth Lajosné, Nagy Péterné, Horváth Zoltánné, Kovács Jánps,
Miklós Imre, Kozák Istvánné, Katona István, Miklós Imre, Suhajda Csaba, Daróczi
Gáborné, Kapitány Ferencné, Kiss Mihályné, Vízi István, Farkas István, Borsos
Istvánné, Kovács Anikó, id. Farkas Istvánné, Antal Ferencné, Tan Ever Mustafa,
Mátó Imre, Herzsán Jánosné, Szabó Lászlóné Radvánszky István, Papp Lászlóné,
Maros Mix horgászbolt, Csanádpalotai horgászegyesület, Farkas Ferenc, Sepsik
Andrásné, Maros Bringa- Nacsa Gábor, Aranyhal horgászbolt, Bálint Optika, Fürtön
Tibor, Dancsi Ildikó, Tamasi Éva, Vancsó Andrásné, Varga Viktor, Kiss Gábor,
Balázs György, Böngyik Rozália, Erdei Roland, Dancsi István, Alkony Sescuriti Bt,
Kurunczi Mihály, Szablár Károly, Dinnyés Sándorné. és mindazok akik báli belépőt,
tombolát vásároltak, vagy tombolatárgyat hoztak. Zenekar: Nowe-Band
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Községünk nyugalmazott óvónője, Dinnyés Sándorné, Muskó
Margit Magdolna éppen 60 éve
szerezte meg óvónői képesítését.
Ebből az alkalomból gyémánt
diploma kitün-tetést kapott, amit
Horváth Lajos polgármester úr a
Falukarácsonyi ünnepségen adott át.
Magdi néni általános iskolai tanulmányait Mórahalmon végezte,
majd 1948-ban jelentkezett a Szegedi Állami Óvónőképző Intézetbe, elhivatottságot érezvén a
pedagógus pálya iránt, ahol 1952
– ben végzett. Ezután Kövegy
községben kapott állást. 1957-ben
pedig már itt, Királyhegyesen
ballagtatta óvódás növendékeit.
Községünkben több generáció
óvó nénije volt. Valamenynyiünkben mély nyomot hagyott
egyénisége, és a mai napig nagy
szeretettel gondolunk rá. Magdi
néni 1984-ben kezdte meg
nyugdíjas éveit, de azóta is
aktívan részt vesz közösségi
életünkbe. Gyémánt diplomáját a
Szegedi Tudomány Egyetem
pedagógia kara állította ki.
További jó egészséget, boldog
életet kívánunk neki!

Királyhegyes község képviselő-testülete 2012. november 24-én 16:30 órai kezdettel nyílt képviselő-testületi
ülés keretében közmeghallgatást tartott a Községháza tanácstermében, ahol Horváth Lajos polgármester
ismertette az önkormányzat 2013. évi gazdasági célkitűzésit, pénzügyi helyzetét, fejlesztési elképzeléseit. Ezen
a fórumon községünk lakosai javaslatot tettek településünk két utcájának átnevezésére, amire a XX. századi
önkényuralmi rendszerhez köthető elnevezések tilalmáról szóló törvényi előírás kötelez. A Felszabadulás utca
név helyett a régen is használt Kis utca, a csikóspusztai Lenin utca helyett pedig Fő utca nevet választottak
elsősorban az ott élő lakosok javaslatai alapján. Az utcák hivatalos átnevezéséről a képviselő- testület a
későbbiekben hoz határozatot.

A helyi Polgárőr Szervezet
2013. február 9-én tartotta évadzáró közgyűlését a Hegyesi Presszóban.. Elnökük, Csikota Antal foglalta össze a
2012.évben végzett tevékenységüket, majd Horváth Lajos
polgármester köszönte meg
önkéntes munkájukat.

2013. február 4-én, hétfőn, a Magyar Növényorvosi Kamara községünk
Művelődési Házában továbbképzést tartott térségi gazdálkodók részére.
A II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek felhasználásához,
vásárlásához szükséges engedély megszerzéséhez öt évenként kötelező részt
venni tanfolyami előadáson. Ez alkalomból 100-nál is több gazdálkodó
látogatott községünkbe - személyautóik megtöltötték főtéri utcáinkat.

- 2012. november 17-én a Hegyesi Dalkör Maroslelén
vendégszerepelt az Őszirózsa Népdalkör meghívására.
- 2013. március 2-án a Makói Népdalkör és Citerazenekar hívta meg
Farsangi Estjére Dalkörünk képviselőit.
- 2013. március 23-án Földeákon, április 20-án pedig Hódmezővásárhelyen várják Népdalkörünket Térségi Népzenei Találkozóra.
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Felhívjuk községünk lakóinak figyelmét, hogy biztonságuk érdekében fokozottan figyeljenek értékeik védelmére mert az utóbbi időben egyre gyakoribbak a
vagyon elleni bűncselekmények. Fordítsanak gondot a
jószágállományaik, az ólak,
istállók megfelelő zárására.
A porta védelmét nagymértékben segítik a házőrző
kutyák, akik elriaszthatják
a nemkívánatos látogatókat. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak jelentsék
polgárőreinknek,
vagy körzeti megbízottnak.

Pintér Erzsébet született: 2013. 01.16.
szülei: Papp Szilvia és Pintér Krisztián

Bringye Jánoska született: 2012.11.30.
szülei: Antal Bernadett és Bringye János

A hagyományokhoz híven 2012-ben is Babakötvénnyel és emléklappal köszöntötte Horváth Lajos önkormányzati vezetőnk az év 9 újszülött csecsemőjét és szüleiket. Erre a szép eseményre, a múlt év december 22.-i falukarácsonyi ünnepségünk adott jó alkalmat.
A polgármester úr ünnepi beszédében visszaidézte a 12 évvel ezelőtti kezdeteket, amikor is
az országban szinte elsőként döntött községünk
önkormányzatának képviselő-testülete a Babakötvények átadásáról, elismerve és kiemelve a
családok szerepét községünk jelenében, jövőjében. A gyermekek felneveléséhez jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

2012.-bEn született:

2012.-bEn elhunytak:

1/ Szabó Olivér Flórián
2/ Horváth Levente András
3/ Herzsán Benett
4/ Barta László
5/ Budai Lívia Anita
6/ Fónád Zétény
7/ Farkas Csaba
8 /Boboicsov Jázmin
9/ Bringye János

1./ Andó Veronika
2./ Berczeli Sándorné
3./ Beke István
4./ Fejes Gyula
5./ Herzsán János
6./ Juhász János
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7./ Kerekes Imre
8./ Kozák István
9./ Ludányi Jánosné
10./ Simon János
11./ Törős Ferenc
12./ Törős József

a mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak támogatására
A pályázat kódjele:
NFA-2013-KKV
. A pályázatokat a beruházás
helye szerinti fővárosi/megyei
kormányhivatal munkaügyi
központjához 2013. február 14től 2013. április 5-ig lehet
benyújtani.
Teljes pályázati kiírás,
dokumentáció letölthető:
www.kormany.hu
Pályázni csak olyan beruházással lehet bármely településből,
amely esetében a pályázó:
- a beruházást legkésőbb 2013.
november 30-ig befejezi,
- legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
- a beruházás befejezésétől számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban,
- erre az időre megfelelő fedezetet
ajánl fel.
A támogatás formája: vissza nem
térítendő.
A támogatás mértéke:
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként
1,5 millió Ft és egyéb kiegészítő
támogatások.
A pályázatban szereplő beruházási
projekthez legfeljebb 120 millió
Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad
vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240
millió Ft támogatás igényelhető.
Érdeklődni lehet:
62/561-545

A helyi óvodai és
iskolai tagintézmények
tanulói és dolgozói
szeretettel várnak
minden szülőt,
érdeklődőt a
2013. március 8.-án
(pénteken)
15,00 órától tartandó

Farsangi
mulatságukra

Magam és képviselő
társaim nevében községünk
minden nőtagjának a
közelgő Nőnap alkalmából,
egészségben és szeretetben
gazdag életet kíván!

a Művelődési Házba

Horváth Lajos
polgármester

A Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület 2013. március 7-én
(csütörtökön) délelőtt 9:00 órakor tartja éves taggyűlését és
hagyományos Nőnapi ünnepségét.
Előadó: Tamasi Antal egyesületi elnök.
Helyszín: helyi Művelődési ház
A 11:00 órakor Nőnapi ünnepségen köszöntőt mond
Horváth Lajos polgármester, majd az óvodások műsora és a
Virágátadás következik.
12:00 órakor közös ebéd – marhagulyás
főszakács: Sarró Mihály (Makó)
2013. március 16-án az egyesület tagjai a Szegedi Nemzeti
Színházba látogat és a Marica grófnő című darabot tekinti meg.

KÖZÉRDEKÜ INFORMÁCIÓK
Helyi házi orvosi szolgálat:
Telefonszáma: 62/ 287- 940
házi orvos:
Busáné Dr. Dobó Magdolna
elérhetősége: 06 20 227 4274
orvosi ügyelet:
06 62/ 474-374

Mentők állandó
hívószáma: 104
Tűzoltóság hívószáma:
105
Rendőrség hívószáma:
107

Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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