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Királyhegyes Község Önkormányzata ez év áprilisában döntött
arról, hogy 3.459.036.-Ft–os beruházási költséggel felújítja a
Petőfi utca, valamint a temető bejáró- és belső útszakaszát.
A felújítási munkálatok még májusban meg is valósultak, azóta
a Petőfi utca lakói is elfelejtették a régi gidres-gödrös útjukat.
Az önkormányzat a felújítás teljes összegét a lakosság által befizetett adóbevételeiből fedezte.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28. napján soros
ülést tartott. Napirendi pontjai voltak:

nyújt be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat a belterületi úthálózat további felújítására irányul. Az igényelt támogatás 15 millió forint. Az önkormányzat által vállalt
önerő 2.6 millió forint. A beruházás során sikeres
pályázat esetén a Kossuth, a Béke, a Petőfi és a Kis
utca aszfaltozása valósul meg.
-Arról is döntött a testület, hogy pályázatot nyújt be a
helyi óvoda konyhájának felújítására is. Az igényelt
támogatás 4,3 millió Ft, a vállalt önerő 227 ezer Ft.
- Határozatot fogadott el a Képviselő-testület arról,
hogy az ivóvízminőség javító program megvalósulása
érdekében kezességet vállal az ÁFA fizetéshez
kapcsolódó hiteltőke és járulékai összegére, valamint
az önkormányzat hozzájárul az ÁFA előfinanszírozásához.
- A testület személyenként 8 ezer forinttal – összesen
136 ezer forint összeggel - támogatta 17 királyhegyesi
gyermek nyári úszásoktatását.
-Határozat született arról is, hogy a helyi gyermeknapi rendezvényre az önkormányzat 250 ezer forintot
biztosít.
-A testület támogatta a Hegyesi Dalkör pályázatát és
50 ezer forint támogatást határozott meg részére.

- A Képviselő-testület elfogadta Horváth Lajos polgármester tájékoztatóját.
- Megtárgyalta és elfogadta a az Apátfalvi Rendőrőrs
tájékoztatóját a helyi közrend és közbiztonság állapotáról. E napirend keretében megtárgyalásra került a
helyi polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató is. A
Képviselő-testület megköszönte mind a rendőrség,
mind a polgárőrség munkáját.
- Megtárgyalta a testület a tavaly december 31. napjával
megszűnt Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolóját a 2014-ben végzett tevékenységéről.
- Napirenden szerepelt a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások alakulásáról szóló tájékoztató.
- Beszámolt az elmúlt évben Királyhegyesen végzett
munkájáról a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. A testület
megköszönte a szolgálat munkatársainak a településünkön végzett színvonalas munkáját.
- Megtárgyalta a testület az önkormányzat gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
- Határozatot hozott arról a testület, hogy pályázatot

Tisztelt Ingatlantulajdonosok és használók!
Felhívom a figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden
ingatlantulajdonos, illetve használó kül- és belterületen egyaránt az adott év
június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a
virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a parlagfüvön kívül az egyéb
allergén növények – pl.:csalánfélék, pázsitfűfélék, libatopfélék,
útifűfélék - irtásáról is gondoskodni kell, kül- és belterületen
egyaránt, így az utcán és a kertekben is! Ennek elmulasztása szintén
súlyos következményekkel jár!
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve a jegyző növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege
15.000,-Ft, legmagasabb összege 5.000.000,-Ft. A bírság ismételten is kiszabható. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat, adók módjára behajtható.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a 17/2013.(XII.20.)számú önkormányzati rendelet értelmében az aktívkorúak ellátásában részesülők - beleértve a közmunkán foglalkoztatottak is – amennyiben nem tartják rendben lakókörnyezetüket és az ingatlanuk előtti közterületet, a támogatásuk megvonásra kerül!!!Kérem, hogy mint ingatlantulajdonos illetve használó haladéktalanul és folyamatosan tegyen eleget a parlagfű és az allergén növények elleni védekezési kötelezettségének
és ingatlanának környezetét tartsa tisztán!
Dr. Barna Angéla jegyző
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Mint arról már korábbi számunkban is beszámoltunk Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete áprilisban rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértéséből következő jogkövetkezményekről. A testület tagjainak javaslatára még további tevékenységek is sértik a közösségi együttélés szabályait, tilosak Királyhegyesen.
A rendelet szerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki
üzembentartóként vagy tulajdonosként:
a) Személy vagy áruszállító járművet, pótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót illetve ezek munkaeszközeit a közterületen engedély nélkül 15 napon túl tárol.
b) Közterületen a KRESZ-ben foglalt hibaelhárítás kivételével járművet szerel, javít, átalakít, fest.
c) Üzemképtelen járművet a közterületen tárol és saját költségén 15 napon belül nem távolítja el.
d) Belterületi szilárd burkolatú útra való felhajtás előtt gépjárműve kerekeinek sártól való megtisztításáról nem gondoskodik és a közutat sárral szennyezi.
Fontos tudni, hogy a rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetőjével szemben húszezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve ötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Dr. Barna Angéla jegyző

Dr. Barna Angéla jegyző
(Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal)
királyhegyesi fogadóórája
minden csütörtökön
13:00-15:30 óra között
van a helyi önkormányzati
hivatalban.

Közel 1 mázsa zöldborsót takarítottunk be kertészetünkben az utóbbi napokban. De az idén már szép termés mutatkozik burgonyából,
vörös- és fokhagymából is. Több féle uborka, zöldbab, karalábé,
csemege kukorica ültetvényünk is megfelelően fejlődik, köszönhetően a gondos, szakszerű ápolásnak és a kiépített öntöző berendezésünknek. Tevékenységünket a Csongrád megyei Munkaügyi
központ is rendszeresen figyelemmel kíséri és elismeri. Továbbra
is, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a termények nagy részét gyermek-étkeztetés javára illetve idős emberek megsegítésére
fordítjuk.
Horváth Lajos polgármester
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Királyhegyes község a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
keretein belül látja el.
Az intézmény székhelye: 6913 Csanádpalota, Kálmány u. 9.
Vezető: Szabóné Székely Renáta Telefonszám: 62/264-120
A tavalyi év folyamán községünkben 151 esetben keresték fel a szolgáltatást különböző problémákkal (ez az adat tartalmazza a hivatalos személyekkel történt esetmegbeszéléseket is). Alapellátás keretén belül gondozott
gyermekek száma: 14 fő, ebből védelembe vett gyermekek száma: 1fő.
szakellátásban 5 fő. A jelzőrendszer tagjaival a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai
szinte
napi
kapcsolatban
vannak,
folyamatosan
együttműködnek a védőnővel, a jegyzői gyámhatósággal, rendőrséggel,
gyámhivatallal, pedagógusokkal. Fontos tudni, hogy a gyermekjóléti
szolgálat családgondozója jelzés, írásos anyag nélkül nem keresheti fel a
problémás családokat. A családok problémái, az esetek többségében nem
önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordulnak elő.
Köszönetünket fejezzük ki Sepsik Andrásné területi gondozónak, aki
sok éven keresztül igyekezett lelkiismeretes munkájával segíteni a rászorulókon. Helyette, ez év februárjától Erdélyi Katalin gondozó látja el
ezt a nehéz feladatot. Szeretettel köszöntjük és sikeres munkát kívánunk!

Településünk közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről az áprilisi képviselő-testületi
ülésen számolt be az Apátfalvi Rendőrőrs képviselője.
Királyhegyes község területén 2014. évben 10 bűncselekmény történt, ami a megelőző évekhez viszonyítva csökkenést mutat, mindez főként a lakásbetörés illetve a lopások
számában mutatkozik. Az Apátfalvi Rendőrőrs illetékességi
területén az elmúlt évben 19 esetben történt 50.000 Ft –ot
meg nem haladó értékre csalás, lopás, engedélynélküli vezetés. Ebből 3 esetben Királyhegyes község területén mindössze 3 esetben folyt eljárás, melynek felderítése mindhárom
esetben sikeres volt.
Megelőző tevékenységük fő szegmensei a közterületi bűncselekmények csökkentése, család-, ifjúság-, balesetvédelem és
az időskorúak áldozattá válásának megelőzőse. Ki-emelt
figyelmet fordítanak a tulajdon elleni szabálysértések, és a
kis kárértékű vagyonelleni bűncselekmények megelőzésére,
felderítésére a szubjektív biztonságérzet erősítése érdekében.
Külön köszönetet mondanak a Királyhegyesi Polgárőr Szervezet tagjainak, azért a lakosság érdekeit szolgáló áldozatos
tevékenységükért, amellyel segítik munkájukat.
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A csanádpalotai
székhelyű
Alapszolgáltatási
központ és
gyermekjóléti
szolgálat
királyhegyesi
kirendeltségének
ügyfélfogadási
ideje:
hétfő:
10:00-15:00 óra
Helyi óvoda
épületében

A Nemzeti Művelődési Intézet jelenleg a III. Kulturális Közfoglalkoztatási
Programját valósítja meg 2016. február 28-ig országos közfoglalkoztatási program keretében. A
kulturális közfoglalkoztatottak munkájának szakmai, módszertani támogatásáról gondoskodik a Művelődési
Intézet. Királyhegyes Község Önkormányzata is él ezzel a foglalkoztatási
lehetőséggel. Elsősorban helyi fiatalok munkahelyteremtése céljából
csatlakozott a felkínált programhoz.
Az I. projectben Kovács Pétert, a II.ban Miklós Ádámot foglalkoztatta ebben a formában a Csongrád megyei
Művelődési Intézet, akiknek munkáját ezúton is köszönjük. Azóta sikerült a „verseny” szférában elhelyezkedniük. Május közepétől Fónádné
Jani Bernadettet alkalmazza kulturális közfoglalkoztatottként a Művelődési Intézet, aki nagy lelkesedéssel
és aktivitással segíti a helyi közösségi rendezvényeink lebonyolítását.

Május 31-én Királyhegyes Önkormányzata hagyományos gyermeknapi ünnepségét tartotta az iskola előtti téren. Horváth Lajos
polgármester megnyitó beszéde után a makói „Kelly” Tánccsoport szórakoztatta a közönséget. Az Apátfalvi Rendőrőrs bemutatója is sok kisgyereknek jelentett feledhetetlen élményt. Ezután birtokba vehették az érdekes és izgalmas szabadtéri játékokat, az óriás trambulint, az euro jumpingot, az óriás csúszdát, az
ugráló várat. Délben, minden 15 év alatti gyermeket az önkormányzat vendégül látott egy meleg hamburgerre. Délután pedig
kézműves foglalkozásokon vehettek részt.
Köszönet ezért az igazán vidám, szép napért!

A Somogyi Könyvtár és helyi könyvtárosunk, Beke Katalin szervezésében láthatták „Csizmás Kandúr” történetét gyermekeink a
helyi Művelődési Házban – a Szegedi Miniszínház előadásában.
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Királyhegyes Község Önkormányzata sikeresen pályázott az
ez évi nyári gyermekétkeztetés
támogatására. Önkormányzatunk
2015. június 16-tól augusztus 17.
napjáig 45 munkanapon át öszszesen 44 gyermek részére biztosít ingyen meleg ebédet. Az
ételt a szokott módon a helyi
óvoda konyhájában osztják ki
minden délben 12 órától. Az ebédet Túri Kálmánné egyéni vállalkozó biztosítja Csanádpalotáról.
Horváth Lajos
polgármester

2015. június 6-án, szombaton
délután a Hegyesi Dalkör Földeákon vendégszerepelt, a Földeáki Citerazenekar és Pávakör
(Vass István csoportja) meghívására. A Térségi Népzenei Találkozóra együttesünk két népdal
sorral készült és legfiatalabb
tagjaik, a 4 kislány is bemutatkozott egy szép népdal előadásával. A dalsorokat összeállította
Horváth Lajosné dalkörvezető.

Június 16-án tanévzáró ünnepséggel majd bizonyítvány osztással
ért véget a 2014/15-es tanév a
helyi iskolánkban. Az évzáró előadáson egy Grimm mesét, ,a Brémai muzsikusokat” adták elő a
tanulók, majd elköszöntek a ballagó negyedikesektől. A tanév
eseményeit Kádárné Kovács Edit
tagintézmény vezető összegezte
és értékelte. Köszönetet mondott
az iskolavezetésnek, a helyi önkormányzatnak, a szülői munkaközösségnek, a helyi vállalkozóknak egész éves támogatásukért. Ezután a kiváló tanulmányi
munkájukért Kincses Tímea intézményvezető könyvjutalmat adott át: Ács Loretta, Miklós
Három negyedik osztályos tanulót - Mészáros Maját, Stranszky Pet- Liliána, Vancsó Regina 1. o-os.,
rát, Kozma Richárdot - búcsúztattak pajtásaik. Ők szeptembertől a Horváth Viktor, Esser Balázs
makói iskolában folytatják tanulmányaikat. A következő tanévre 4 2.o.-os, Zsurzsucz Boglárka és
elsőst írattak be a helyi iskolába, így a várható létszám 28 fő.
Szabó Hunor 3o.-os tanulóknak.

Az óvodások a tanévzáró, ballagási
ünnepségüket 2015. május 30-án,
szombaton tartották a Művelődési
Házban.
Németh Angéla óvodai tagintézmény
vezető köszöntő beszéde után vidám,
zenés műsorral szórakoztatták a közönséget és köszöntek el iskolába készülő pajtásaiktól Legnagyobb sikert a
búcsúzó nagycsoportosok előadása
aratta, a country muzsikás táncuk.
A rendezvényen részt vett Verébné
Sulyok Éva a Csanádpalotai Napsugár
Óvoda intézményvezető asszonya is,
amely intézménynek a helyi óvodánk
tagegysége.

Minden kedves kisgyermeknek iskolai tanulónak, pedagógusnak és szülőnek kellemes
nyári pihenést kívánunk!
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A Hegyesi Dalkör
tisztelettel és szeretettel
meghívja a község lakosságát
2015. július 11-én, szombaton
14:00 órai kezdettel tartandó

Kedves Betegeim!
Értesítem Önöket, hogy a nyári
szabadságom miatt a rendelési időben a
következő napokon fog változni:
június 29-július 03-ig
július 27-augusztus 08-ig
augusztus 17-19.
KÉRJÜK FIGYELJÉK A KAPUHIRDETŐN
A HELYETTESÍTÉSI RENDET!

Makói Nefelejcs Népdalkör és Citerazenekar
Földeáki Citerazenekar és Pávakör
Földeáki Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör
Maroslelei Őszirózsa Népdalkör
Csanádpalotai Búzavirág Népdalkör
Baka Mihály és párja - Apátfalva
Hegyesi Dalkör

Recept Írásra a kiírt rendelési időn kívül
van lehetőség.
Rendelésen betegség esetén jelenjenek
meg.
Megértésüket, türelmüket köszönöm:

helyszín:
királyhegyesi Művelődési Ház
belépő: 200 Ft/fő

Dr. Dobó Magdolna

háziorvos

Résztvevő együttesek:
Hanka Néptánc Együttes Keila Néptánc Együttes Midrilinnud Néptánc Együttes Päikeseratas Néptánc Együttes Vienok Néptánc Együttes -

Lengyelország
Észtország
Észtország
Észtország
Szlovákia

A téren 14:00 órától büfé (hamburger, hot-dog, pizza,
üdítők) várja az érdeklődőket.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A szűrésen a Királyhegyesen állandó vagy ideiglenes bejelentett
lakcímmel rendelkezők vehetnek részt.
A szűrés 40 éves kor felett ingyenes.
A 40 évesnél fiatalabbaknak 1.700 Ft-ot kell a szűrőbuszon
készpénzzel kifizetni.
Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Szerkesztő: Englerné Buvár Terézia
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
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