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2018. április 6-án du. 17:00 órai kezdettel utcafórumot tartott Királyhegyesen Lázár János országgyűlési
képviselő – minisztertanácsot vezető miniszter, ahol összegezte az elmúlt négy év eredményeit és kitért a
tennivalókra is. A falu lakosai az április 8-i választásokon újból bizalmat szavaztak a képviselőnek.
2018. április 8-án országgyűlési képviselő választások zajlottak országunkban. Csongrád megye 4. számú egyéni választókerületének mind a 19 településén győzött Lázár János, a Fidesz-KDNP
közös országgyűlési képviselőjelöltje, aki az 5. ciklusát kezdheti meg
a Parlamentben. „Az óriási bizalom óriási felelősséget jelent számomra. Aki nem rám szavazott, ne érezze magát vesztesnek, mert őt is
fogom képviselni, ő érte is ugyanúgy dolgozni fogok.”- nyilatkozta a
képviselő.
Községünkben a lakosok 74%-a járult az urnákhoz, összesen 355 fő,
akiknek 75%-a Lázár Jánosra, illetve a Fidesz-KDNP-ra szavazott.

A 2018. évi
országgyűlési választásokon ismét
kétharmados parlamenti
többséget szerzett a
Fidesz-KDNP
Az országos részvétel
közel 70%-os volt.

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 8. napján soros,
nyílt ülést tartott.
- A Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri
tájékoztatót.
- A testület elfogadta Királyhegyes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló
1/2018.III.09.) számú önkormányzati rendeletét és
a költségvetéshez kapcsolódó határozatokat.
- Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület az
Integrált Közösségi Színtér munkájáról szóló
beszámolót és a Színtér 2018. évi munkatervét.
- Határozatban fogadta el a testület Királyhegyes
Község Önkormányzata 2018. évi összesített
közbeszerzési tervét.
- Határozat született arról, hogy az önkormányzat a
2017-2018-as tanév II. felében is biztosítja a helyi
alsó tagozatos iskolában az ingyenes étkezést
minden gyermek számára.
- Módosította a testület az általános iskolai gyermekétkeztetésre kötött szolgáltatási szerződést.
- Elfogadta a Képviselő-testület Horváth Lajos
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését.
- Határozatot hozott a testület a településen működő szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok
megválasztásáról.

A helyi alsó tagozatos általános iskolában tanuló
gyermekek étkezése 2017. április 1. napjától
2017. december 31. napjáig ingyenes volt a helyi
Képviselő-testület 35/2017.(III.30.) Öh. határozata alapján. A térítési díjfizetési kötelezettség 6
gyermeket érintett. Ez összesen 364.545.-Ft támogatást és 99.355.-Ft önként vállalt kiadást (nem
királyhegyesi lakos tanulók étkeztetése) jelentett
önkormányzatunknak. Az új támogatást a szülők
örömmel fogadták.
A Makói Általános Iskola Királyhegyesi Tagintézményében jelenleg 15 fő alsó tagozatos tanuló
van. Az általános iskolai tanulók közül 9 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
így azok teljesen ingyen veszik igénybe a háromszori étkeztetést. A tanulók közül most is 6 gyermek után kell a szülőknek étkeztetési térítési díjat
fizetni. A fizetős étkeztetésben részesülő gyermekek közül 1 fő makói bejelentett lakos. A Képviselő-testület ismét úgy határozott, hogy ezt a
támogatást továbbra is fenntartja. Helyi rendeletünk alapján a királyhegyesi lakos és királyhegyesen életvitelszerűen itt élő lakosok gyermeknevelési támogatásként megkapják a befizetett
térítési díjat. A makói lakos tanuló étkeztetése az
önkormányzat saját bevételei terhére történik. A
támogatás megállapítására továbbra is külön
kérelem nélkül, hivatalból kerül sor.
Horváth Lajos polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 28. napján rendkívüli, nyílt ülést tartott.
- A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának működéséről.
- A testület határozatot hozott arról, hogy a járdafelújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárást
elindítja azzal, hogy elfogadta a közbeszerzés dokumentációját és azon cégeket, amelytől árajánlat kerül
bekérésre.
- Határozat született arról, hogy a helyi Csurgó
Néptánccsoport a pályázatára 200.000 Ft támogatást
kapott az önkormányzattól.
- Elfogadta a testület a szociális alapszolgáltatáshoz
kapcsolódó 2018. évi térítési díjak mértékét.
- Módosította a testület a szociális ellátásokról szóló
helyi rendeletét és új támogatásként bevezette a házi
gondozásban részesülők támogatását. A támogatás
mértéke a megállapított gondozási díj 30 %-a.

Horváth Lajos
polgármester

Zöldülnek a tavaly ültetett fák az út mellett - Kossuth utca
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A 2018-as magyarországi országgyűlési választás a
rendszerváltás óta eltelt időszak nyolcadik általános
parlamenti választása volt. A választás egyfordulós.
Az Országgyűlés létszáma 199, a választási rendszer
vegyes rendszerű: 106 képviselő egyéni választókerületben (OEVK) relatív többséggel kerül megválasztásra, 93 képviselő pedig párt-, illetve nemzetiségi
listán kerül be a parlamentbe arányos rendszerben, kiegészítve a szavazatszámot a töredék-szavazatokkal.
A 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választás eredménye:
Az országgyűlési képviselői helyek száma : 199
Egyéni
Országos
választóÖsszesen
listán
kerületben

Indulók
FIDESZ-KDNP

91

42

133

JOBBIK

1

25

26

MSZP-PÁRBESZÉD

8

12

20

DK

3

6

9

LMP

1

7

8

EGYÜTT

1

1

Független

1

1

MAGYARORSZÁGI
NÉMETEK
ORSZÁGOS
ÖNKORMÁNYZATA

1(1)

1

A részvételi arány közel 70%-os volt. A választásokon a Fidesz-KDNP kétharmados többséget szerzett.
forrás: kormány.hu

Megváltozott a Csongrád Megyei
Kormányhivatal kihelyezett ügyfélfogadásának időpontja.
2018. április 10-től:

kedd: 14:30-15:30-ig
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
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Dr. Kallai Árpád kórház főigazgató és Horváth
Lajos polgármester a művelődési ház klubszobájában.

2018.március 09-én (pénteken) Dr. Kallai Árpád
a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
- Hódmezővásárhely, Makó - kórház főigazgatója tisztelte meg látogatásával községünket. A
15:00 órai kezdettel tartandó fogadóórán többen
is részt vettek és aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésbe. A főigazgató úr először a közös
igazgatás alávont makói és hódmezővásárhelyi
kórház együttműködésének tapasztalatait mondta el, kiemelve annak, elsősorban szervezési
előnyeit, valamint további fejlesztési elképzeléseket ismertetett. Beszélt az egészségügyi
szűrések és a rendszeres önvizsgálat fontosságáról, a megelőzésről, prevencióról.
A lakosság részéről volt aki - állandó (nem
csupán helyettesítő) háziorvos idehelyezését
sürgette, amire a főigazgató úr a nagyfokú
orvoshiányra hivatkozva nem tudott ígéretet
tenni. – Volt aki a helyben történő vérvételi lehetőségek bővítését kérte, illetve a makói kórházban tapasztalt technikai hiányosságokról tett
észrevételeket. Mások, az egyes vizsgálati kockázatokról, annak veszélyességéről kértek szakmai felvilágosítást.
A főigazgató úr látogatása is bizonyítja, hogy az
egészségügyi ellátó központ igyekszik a térség
településeinek érdekeit is figyelemmel kísérni.

Királyhegyes Község Polgármestere a 3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján a lakóingatlanok homlokzata felújításának támogatására vonatkozóan az alábbi tájékoztatót teszi közzé:
Támogatási kérelmet lehet benyújtani Királyhegyes községben lévő lakóépületek utcai homlokzata
felújításához szociális alapon nyújtott települési támogatásra az alábbi építési munkanemek körében:
a) a tetőzet utca fronti homlokzati részét érintő felújítása
b) az utcai homlokzat falusi településképbe illeszkedő felújítása, helyreállítása, festése
c) az utcai homlokzati nyílászárók és kapuzatok felújítása, indokolt esetben cseréje
d) az utcai részt érintő utólagos vízszigetelési munkák.
A Képviselő-testület 18/2018.(III.08.)Öh számú határozata szerint 2018. évben támogatás az alábbi útcákban lévő ingatlanokra igényelhető:
- Elsődleges: Dózsa György utca teljes hosszában (páros és páratlan oldala)
- Amennyiben a támogatási keret még lehetővé teszi: Jókai utca második szakasza (páratlan
oldal:31-79, páros oldal: 40-100)
Támogatás iránti kérelmet nyújthat be az ingatlantulajdonos magánszemély, aki Királyhegyes településen
bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él és a tulajdonában van a felújítással érintett
lakóingatlan, illetve e rendelet hatályba lépését megelőző 10 évben erre a célra önkormányzati támogatást
nem vett igénybe.
Szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000.-Ft összeget.
A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a rendelet 1. számú mellékletében szereplő pályázati adatlapot
b) építési engedély köteles munka esetén jogerős építési engedélyt és engedélyezési
tervdokumentációt
c) nem építési engedély köteles munka esetén a nem pályázó társtulajdonos hozzájáruló
nyilatkozatát
d) a munkálatokhoz tartozó tételes költségvetést
e) a homlokzat felújítást követő kinézetének leírását
e) az épület állapotát részletesen bemutató fényképeket.
A támogatási kérelmet a polgármesternek címezve az önkormányzati hivatal királyhegyesi kirendeltségén
kell benyújtani.
A kérelmet 2018. június 30. napjáig lehet benyújtani.
A benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Településfejlesztési és Szociális Bizottság dönt a
támogatás mértékéről.
Nem nyújthat be támogatási kérelmet az, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen fizetési
hátraléka van!
A támogatás formája és mértéke:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási összeg nem lehet több, mint az utcai homlokzatot érintő felújítási munkálatok tételes
költségvetés szerinti összegének 80 % - a, de maximum 500.000 Ft.
Egy épületre 10 éven belül csak egy alkalommal lehet támogatást kérni. A támogatás mértékéről és
kifizetésének módjáról az önkormányzat és a támogatott megállapodást kötnek.
Az önkormányzat a megállapodásban rögzített összegű támogatást szakértő javaslatára a támogatott
munkákról szóló számlák bemutatása után fizeti ki támogatottnak. A kifizetés engedélyezéséről a
Településfejlesztési és Szociális Bizottság külön határozattal dönt.
Királyhegyes, 2018. április 5.
Horváth Lajos polgármester
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Királyhegyes község önkormányzata számos helyi ellátással igyekszik segíteni az itt élőket. A gyermekes családok mellett nagy figyelmet fordít az idősek megsegítésére is. A Képviselő-testület a
2/2018.(III.29.) önkormányzati rendeletével módosította a települési támogatás keretében nyújtott
ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2016.(V.26.)számú önkormányzati rendeletet.
Új támogatásként bevezette a „Házi gondozásban részesülők támogatása” –t.
A rendelet értelmében a Királyhegyes
közigazgatási terültén állandó lakó-, ennek hiányában bejelentett tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt
élő, házi gondozásban részesülő személynek – a család jövedelmi viszonyaira te- A királyhegyesi nyugdíjas Egyesület úgy döntött, hogy a túl
kintet nélkül – a gondozás térítési díjának sok adminisztrációs teher és egyéb kötelezettség miatt megmegfizetéséhez pénzbeli támogatást nyújt. szünteti egyesületi formáját és nyugdíjas klubként folytatja
A támogatás megállapítása havonta utólag tevékenységét – mondta Tamasi Antal elnök a március 14-i
hivatalból történik. A támogatás összege hagyományos Nőnapi rendezvényen. Az egyesületi felszáa gondozott részére megállapított havi molás folyamatban van, és talán nyár végére várható a véggondozási díj 30 %-a. A támogatás meg- legesítés.
állapításához a házi gondozás tényét,
idejét és a gondozott részére megállapított
térítési díj havi összegét a Csanádpalota
Térségi Alapszolgáltatási Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat igazolja.
Horváth Lajos polgármester
Az idős emberek segítésének egyik legfőbb helyszíne saját otthonuk, ezért a házi
segítségnyújtás feladata és célja, hogy
megteremtse mindazokat a feltételeket,
amelyek lehetővé teszik az idős, beteg
rászoruló emberek lakókörnyezetükben
történő gondozását. A házi segítségnyújtás legfőbb tevékenységei az igénybevevőnek információnyújtás, tanácsadás,
ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. Gondozási és ápolási feladatok.
Lakókörnyezetének higiénia megtartásában való közreműködés, háztartási tevékenységben való közreműködés. Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának
megelőzésében és a kialakult vészhelyzet
elhárításban.
2018. március 01-től községünkben a házi
gondozói feladatokat Deliné Papp Katalin
szociális gondozó látja el. Csanádpalotai
lakos, akit részmunkaidőben foglalkoztat
a központ. Jelenleg 5 gondozottja van.

Az ünnepség előtt tartották soron következő közgyűlésüket,
amelynek napirendjei voltak:
- Új tagok felvétele, így a taglétszám 53 főre emelkedett.
- Elfogadta a közgyűlés az egyesület elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót, jóváhagyta a 2018. évi költségvetését.
Ezek után került sor a nőnapi ünnepségre, ahol Horváth
Lajos polgármester és Vizi István a makói Agro-Maros Szövetkezet elnöke is köszöntötte az egyesület nőtagjait, valamint a szövetkezet makói nyugdíjasait. Az óvodások ünnepi
műsorral kedveskedtek a néniknek. Az egyesület férfi tagjai
pedig virággal köszöntötték nőtársaikat. Végül elfogyasztották a Sarró Mihály által elkészített nagyon ízletes marha
pörköltet. Köszönet minden támogatónak és segítőnek
ezért a szép napért!
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A tavaszi szünetről visszajövet igazi
meglepetés várta a helyi általános iskolai tagintézmény tanulóit. Az udvaron két darab nyolc személyes fából
készült szabadtéri kiülő fogadta a kisdiákokat, akik azonnal birtokba is vették azt. A hódmezővásárhelyi tankerületi központ vásárolta iskolánknak,
amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Jó érzés megtapasztalni, hogy
községünk iskolájára is az utóbbi időben egyre több figyelem jut, a mi gyerekeink is éppoly fontosak, mint városi
társaik. Bízunk abban, így még nagyobb kedvvel várják a leendő első
osztályosok, hogy iskolások legyenek.

A helyi általános iskolai tagintézmény udvara két 8 személyes
szabadtéri kiülővel gazdagodott a gyerekek nagy örömére.

A gyerekek, de talán még a felnőttek is szeretnek a csodák világába kalandozni, a lehetetlent a felfoghatatlant átélni. Ennek
lehettek részesei 2018. március 14-én a helyi óvodások és alsó
tagozatos kisdiákok Szűcs Balázs bűvész iskolai előadásán. A
hangulatos, minden pillanatában lebilincselő trükkök sorozatát a
gyerekek nagy örömmel fogadták. Lelkesen jelentkeztek hogy az
egyes mutatványoknál segítségére legyenek a bűvésznek. A
közönségből választott, bűvészinasok nemegyszer csodálkozva
vették tudomásul, hogy itt bizony ők is a varázslat részesei. A
mágikus előadás vastapssal zárult, a kis közönség nagyon jól
szórakozott, alig akarta elengedi vendégünket.
Óvodás és iskolás nagyszerűen szórakozott a több mint egy órás
műsor alatt. Az előadás után még az iskolás fiúk leckét vehettek
"bűvészetből". Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket ezzel a
varázslatos produkcióval.
Kádárné Kovács Edit
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2018. március 12-től ismét
Németh Angéla a Királyhegyesi
Tagóvoda vezetője. Óvónő párja
Soósné Pécsi Gabriella sem ismeretlen már a gyerekek és szülők
körében, hiszen az elmúlt hónapokban többször is helyettesítő
óvónőként részt vett az intézmény
életében.
Intézményvezető:
Sulyokné Veréb Éva
Fejlesztőpedagógus:
Krizsán Zsolt - heti 2 óra
Logopédus:
Papné Dancsó Gabriella heti 2 ó.
Néptánc oktató
Fülöp Boglárka – heti 2 óra
Hitoktató:
Borbély Erika –heti 1 óra
Daduska: Iuliska Mariann
Konyhai kisegítő: Pál Barbara
A továbbiakban sikeres
együttműködést kívánunk!

Hegyesi Dalkör tagjai: Horváth Lajosné dalkörvezető, citerás, Váli
Jánosné, Fekete Istvánné, Englerné Buvár Terézia szintén citerások,
Váli János, Gera Mihály, Hajdú Róza, Tóth Lászlóné, Mátó Mihályné,
Haizer Mária, Csizmás Pálné, Kiss Balázs, Farkas Beáta, Esser Ágnes,
Kocsis Irén, Haizer Míra, Esser Balázs

A két országos ezüstminősítéssel
kitüntetett Hegyesi Dalkör - Királyhegyes népzenei együttese - 2001ben, azaz 17 éve alakult. Közel 130
fellépést tudhatnak maguk mögött
amikor is képviselték Királyhegyes
község népi kultúráját. Céljuk elsősorban a helyi hagyományok, a népdalkincsük megőrzése és ápolása, a
közösségi összetartozás erősítése.
Heti rendszerességgel próbálnak,
örömmel tesznek eleget a más népzenei együttesek meghívásának. Így
került sor a 2018. március 24-i
Hagymaházi fellépésre is, ahol a makói Nefelejcs Népdalkör látta vendégül a népzenei együttest. Számos
városi és térségi csoportok között
színvonalas műsorukkal ismét elismerést szereztek községünknek.

A Hegyesi Dalkör köszönetet mond
Beke Mihályné Rózsikának,
Váli Jánosné Ágotának
és Hajdú Rózának

a nagyon szép kézimunkákért!

2018. április 10-én, nyílt tanítási
napot tartottak a helyi általános
iskolai tagintézmény pedagógusai.
Céljuk elsősorban az ott folyó tartalmi munka bemutatása, betekintést nyújtani az alkalmazott módszerekbe, tanítás-tanulási folyamatok eljárásaiba. A tanítási órákon a
nagycsoportos ovisok is aktívan
bekapcsolódtak az óra menetébe,
közülük néhányan máris maradtak
volna az iskolában. A foglalkozásokon részt vett Bálint Andrea, a
Makói Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményvezető helyettese.

2018. március 29-én Kreatív-könyvtár címmel Húsvétra készülődve kézműves foglalkozást tartottunk. A foglalkozást a gyerekek nagyon
élvezték, hiszen mindenféle
anyaggal és eszközzel dolgozhattak. A sok szép érdekes húsvéti forma közül ki-ki
kedve szerint választhatott és
alkothatott. A foglalkozást a
Somogyi Könyvtár és a „Királyhegyesért”
Közalapítvány támogatta.
Beke Katalin könyvtáros
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Királyhegyes község Búcsúja
a hagyomány szerint
május első vasárnapján,
az idén május 6.-án lesz.

a DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY által
fenntartott otthon gyermekeinek és a
CSERNAKERESZTÚRI EGYHÁZKÖZSÉG
rászorult családjainak számára.

Tartós élelmiszerek:
liszt, cukor, rizs, száraztészta, édességek,
konzervek, keksz félék ...

Kedves királyhegyesi lakosok!
Amennyiben még nem rendelkeztek
SZJA 1%-nak felajánlásáról, az
Együtt Közösen Királyhegyesért
egyesület nagy köszönettel fogadja
támogatásukat.
Horváth Lajosné elnök
ADÓSZÁM: 18467406-1-06

de jól jön mosószer, tisztítószer felajánlás is.
Az adományokat a
a helyi művelődési házban gyűjtjük. Adományozó
szándékát a művelődési ház vagy a hivatal
munkatársainak, valamint a Dalkör és a Néptánc
együttes tagjainak is lehet jelezni, vagy telefonon a
06306263763-as mobil számon.

„Királyhegyesért” Közalapítvány
ADÓSZÁMA: 18458219-1-06

Az adományok átadása az érintetteknek 2018.
május 26-27-én lesz, amikor is a Hegyesi Dalkör és
a „Csurgó” néptánc együttes Marosillyén és Csernakeresztúron (Románia) lép fel Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes meghívására.
Főtámogatók:
Királyhegyes Község Önkormányzata, Kispál Antal,
Ménesi Gábor, Czene János vállalkozók.

Helyi házi orvosi szolgálat:
telefonszáma: 62/ 287- 940
háziorvos: Busáné Dr. Dobó
Magdolna 06 20 227 4274
orvosi ügyelet: 06 62/ 433-104
Mentők hívószáma:104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

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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