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2012. Február

MI TÖRTÉNT
MÁRCIUS 15-én?
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. Március 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi
Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a
sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az
Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a
Nemzeti Dalt. Délután nagygyűlést hirdettek
a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer
ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot
és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a
Várba vonultak, a Helytartótanáccsal elfogadtatni követeléseiket. Ez teljes mértékben
sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom.
Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics
Mihályt is szabadon bocsátották.
Forrás:http://www.magyarorszag.hu

„Az élet zenéjét a nők adják, akik
őszintén, minden feltétel nélkül
fogadják magukba a dolgokat,
hogy érzéseiken át szebbé alakítsák
át azokat.” (Richard Wagner)

Március 15-i program
14.00 óra Az Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak ünnepi műsora
		
(Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme)
14.20 óra Ruck Márton polgármester ünnepi beszéde
		
(Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme)
14.30 óra

Koszorúzás a Kossuth téri emlékműnél

A képviselő-testület és
az önkormányzat férfi munkatársai,
valamint a magam nevében
a fenti sorokkal köszöntök minden
medgyesegyházi és bánkúti hölgyet
a közelgő Nőnap alkalmából!

Ruck Márton, polgármesterr
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Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából …
2012. február 24.
Nagyon úgy néz ki, hogy enged
a tél, szűnik a megpróbáltatásokkal
járó időjárás, ami bizony megnehezítette a hétköznapjainkat. Azt hiszem,
kijelenthető, hogy beigazolódtak a
meteorológiai előrejelzések, az ország most szervezetten felkészült az
évszak kihívásaira.
Önkormányzatunk is mindent
megpróbált megtenni, hogy segítsünk
azon embertársainknak, akik a hideg
miatt nehéz helyzetbe kerültek.
Február első felében több mint
500 mázsa fát adtunk olyan hátrányos helyzetű családoknak, akik
nem rendelkeztek megfelelő men�nyiségű tüzelővel. Megszerveztük a
hóeltakarítást, melyhez a helyi vállalkozások biztosítottak gépeket, így
a város utcái a járművek számára
mindig járhatóak voltak. A START
programban foglalkoztatott emberek
is folyamatosan takarították a kerékpárutakat, járdákat.
Medgyesegyházán a vasútállomás, és Bánkúton a buszmegálló
váróit folyamatosan fűtöttük, hogy
szükség esetén ott is átvészelhetőek
legyenek a mínuszok. A Rendőrség
és a Polgárőrség nagyon sokat segített, mivel folyamatosan járőröztek, és azonnal jelezték, ha valahol
problémát észleltek. Szeretném mindenkinek megköszönni az elmúlt hetekben nyújtott segítségét, munkáját,
hiszen összehangolt munka nélkül
nem tudtuk volna biztosítani a város
zavartalan működését.
A tűzifával kapcsolatban még a
nyáron kerestek meg a Belügyminisztériumtól, hogy a településünk

igényel-e és mennyit, tudunk-e hozzá önerőt vállalni az ideszállítás
megszervezéséhez. Akkor még nem
is gondoltam, hogy ekkora szükség
lesz erre a fára, de ettől függetlenül
egy igen jelentős mennyiséget, 1000
köbmétert kértem. A sors pedig úgy
hozta, hogy igen, szükség is lett rá!
A fa kiosztása tovább folytatódik,
hiszen sok igény érkezett az önkormányzathoz, és bízom benne, hogy
ezeknek a kéréseknek eleget tudunk
tenni. A polgármesteri hivatalban
kollégáim az adminisztratív munkától kezdve a kiszállításig gyakran
ember feletti teljesítménnyel dolgoznak azon, hogy a családok megkapják 2 köbméter mennyiséget, mert
akik nem tudják elvinni a fát, azoknak azt is megoldjuk.
Muszáj elmeséljek egy élményt a
fával kapcsolatban, ami talán nemcsak nekem ad erőt. A napokban egy
idős bácsi kopogtatott az irodám ajtaján és a következő beszélgetés zajlott
le köztünk: – Tessék mondani, miben
segíthetek? – kérdeztem a bácsit.
– Már semmiben, megtetted. Csak
azért jöttem, hogy megköszönjem a
fát, mert nagyon jólesett.
Megmondom őszintén, nem nagyon tudtam mit mondani erre, egyszerűen csak nagyon jó érzés volt, és
arra gondoltam, hogy bárcsak minél
több olyan intézkedést, jó cselekedetet tudna hozni a város vezetése, ami
megelégedéssel tölti el.
Az idős emberekről jut eszembe,
hogy februárban döntött a képviselő-testület a szociális otthon bővítéséről és felújításáról, megbízta a
polgármesteri hivatalt, hogy készítse el a terveket és a pályázatot. Ha

valaki ezt egy rövid hírben olvassa, talán fel sem tűnik, de nekünk,
medgyesieknek, ez egy olyan lehetőség, amire már nagyon régen várunk.
A szociális otthon már évtizedek óta
megérett egy teljes felújításra, de
erre nem volt lehetősége az önkormányzatnak. Most van!
A tervek elkészültek, amit felraktunk a város honlapjára, valamint a
Művelődési Ház előterében kihelyezésre kerültek, hogy mindenki megismerhesse, és bárkinek ötlete, javaslata van, akkor ossza meg velünk.
Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor 180 millió
forintos beruházást tudunk megvalósítani kedvező, 100%-os támogatással, saját forrás nélkül, nem terhelve
a költségvetésünket.
Természetesen semmi nincs ingyen, ebben az esetben is az önkormányzatnak kell vállalnia hosszú
távon az épület üzemeltetését, de
ez nem lesz számukra teher, hiszen
amúgy is ezt terveztük.
A múltkori naplómban arról írtam,
hogy várom a medgyesi lurkók javára rendezendő jótékonysági estet.
Most ismét így vagyok ezzel, mert az
időjárás miatt március 10-re tolódott
a rendezvény.
Egyébként a tavasz kezdetén sokszor lesz módunk találkozni, hiszen a
művelődési házban márciusban lesz
a kétalkalmas Tehetségek Napja általános iskolásoknak, de készülünk
egy nagy eseményre is, előreláthatólag a sportcsarnokunk ad otthont egy
országos taekwondo versenynek a
hónap végén.
Ruck Márton
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TÁJÉKOZTATÓ
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
Törvény rendelkezik a talajterhelési díjról. A talajterhelési
díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót (lakost, vállalkozást
stb.) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá és helyi szennyvízelhelyezést (ide értve az egyedi
zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
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vezeték, illetve az ezen szakaszon szükségessé váló aknák
megépítésére szól.)
A rákötést követően a fogyasztó szennyvízdíjat köteles
fizetni, melynek összege az új díjtételeket figyelembe véve
(alapdíj + fogyasztási díj) 5 m3 vízfogyasztást figyelembe véve
bruttó 2.686 Ft/hó összeg.
1 m3 víz után fizetendő talajterhelési díj: 3 600 Ft,
1 m3 víz után fizetendő szennyvízelvezetési díj bruttó:
499 Ft.
Kérem a lakosságot, hogy költségeik csökkentése érdekében,
anyagi lehetőségeik függvényében minél előbb valósítsák meg

A díj mértékének meghatározása

a beruházást, kössenek rá a szennyvízhálózatra.

Alapja: a szolgáltatott, méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott

Medgyesegyháza, 2012. február 23.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit, Jegyző

víz mennyisége (csökkentve a jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével).
Egységdíjának mértéke:

A MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
NKFT. FIGYELEMFELHÍVÁSA!

120 Ft/m3 2012. január 31-ig.
1 200 Ft/m 2012. február 1-től.
3

Területérzékenységi szorzó:
Medgyesegyháza

közigazgatási

területére

vonatkozó

területérzékenységi szorzó: 3
Fizetendő díj: 1 m3 víz X 1 200 Ft X 3 = 3 600 Ft/m3
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyév március 31-ig.
Erre vonatkozó szabályokat a 20/2004. (VI. 30.) Ök. Rendelet
tartalmazza.
2012. március 31-én még a tavalyi egységárakat figyelembe
véve egy 60 m3-es évi átlagfogyasztás esetén (5 m3/hó, melyből
már levonásra került a locsolásra elszámolható víz mennyisége)
a lakosnak 21 600 Ft-ot kell fizetni.
2013. március 31-én ez az összeg már 199 800 Ft lesz (havi
18 000 Ft).
A talajterhelési díj meg nem fizetése adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az
elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt több helyen
elfagyhattak vízvezetékek, szerelvények, vízórák. Az enyhülés
következtében az elfagyott berendezések „kiolvadnak” és
esetenként nagy mennyiségű víz folyhat el.
Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze vízórája épségét s azt,
hogy nem jelez-e „fogyasztást” akkor is a mérő, miközben
nincs vízhasználat. Külön is felhívjuk a figyelmet a lakatlan
ingatlanokra és azokra az épületekre, amelyeknek lakói tartósan
távol vannak (voltak).
Kérjük – saját érdekükben is –, hogy amennyiben szivárgást,
vízelfolyást, vagy bármilyen rendellenességet észlelnek saját,
vagy környezetükben lévő (pl. szomszédban, közterületen, stb.)
berendezésekben, azt azonnal jelentsék be a Vízműnek.

A jogszabályi változások, díjemelés indokolttá teszi, hogy
a fogyasztók megfontolják a csatornahálózatra való rákötés

Elérhetőségeink:

lehetőségét. A megvalósítás egyszeri beruházást jelent, melyet

– Tel./Fax: +36 68/440-171 (munkaidőn kívül üzenetrögzítős),

a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. önköltségi áron vállal

– Ügyeleti mobiltelefon: +36 30/532-9687, +36 30/938-1363

kivitelezni. A díj egyedi felmérés alapján kerül meghatározásra.
A D 110 mm-es műanyag szennyvízvezeték komplett kiépítése:

Személyesen a Moravszki utca 17. sz. alatt

3500 Ft/fm+Áfa. Fordító- és vagy tisztítóakna komplett

Hétfő–csütörtök: délelőtt 7.30–12.00 és délután 13.00–16.00

megépítése: 14.000 Ft/db+Áfa.
(Az ajánlat az épület szennyvíz-kitörési pontjától a
hálózatra való csatlakozási helyiség építendő szennyvíz

óra között, pénteken: 7.30 és 15.00 óra között.
Nadabán János
ügyvezető igazgató
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EDF DÉMÁSZ és
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátralékkezelő
modell programot indít az áramdíj megfizetésével küzdő
háztartások megsegítésére. A program keretében a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Bács-Kiskun, Csongrád és Békés
megyék teljes területén, valamint Pest megye egyes részein
élő rászoruló családokat részesíti támogatásban.
A célok megvalósításához 100 millió Forint áll a
rendelkezésre.
Az elsődleges cél a díjhátralékkal rendelkező
családok felhalmozott áramtartozásának rendezésének
elősegítése.
A támogatást egy elektronikus pályázat benyújtásával
lehet igényelni 2012. február 15. és 2012. június 30. között.
Az elbírálás folyamatosan történik, így a támogatási keret
teljes felhasználásával a pályázatok befogadását 2012.
június 30. előtt is lezárhatják.
A nyertes pályázókkal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
támogatási szerződést köt, mely létrejöttét követően a
támogatási összeg jóváírásra kerül az EDF DÉMÁSZ Zrtnél vezetett számlán.
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TÖRETLEN A ROMÁN
NEMZETISÉGI BÁL
NÉPSZERŰSÉGE
Közel 150 fő résztvevője volt az idén január utolsó
szombatján, a helyi Hegedűs vendéglőben megtartott,
hagyományos román nemzetiségi bálnak. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Lucian Casone, a magyarországi
román nagykövetség első titkára, a helyi városvezetés
képviselői, köztiszteletben álló személyei, környékbeli,
megyei és határon túli vendégek.
Az immár kilencedik alkalommal megszervezett bált Negrea
C. Dániel, a medgyesegyházai román nemzetiségi önkormányzat
elnöke nyitotta meg, a műsort Hegedűs Kitti tánccsoportja és
kétegyházi és méhkeréki kultúrcsoportok adták.

Ki pályázhat?
Olyan magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók,
akik:
1. a pályázat kiírása napján a szolgáltatásból már
kikapcsolt fogyasztók,
2. kikapcsolási értesítést kapott fogyasztók, a
pályázat kiírásakor a fogyasztónak a pályázat kiírását
követő időpontra szóló érvényes kikapcsolási értesítője
van,
3. előre fizetős mérővel rendelkező és korábbi időszakból
hátra maradt hátralékos fogyasztók,
4. rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális
helyzetű védendő fogyasztók.
Pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtanak a
Gondozási Központ dolgozói.
Szükséges dokumentumok:
– villanyszámla,
– jövedelmet igazoló dokumentumok (3 hónapnál nem
régebbi),
– határozat védendő fogyasztóság megállapításáról.
Gondozási Központ
Medgyesegyháza
Luther u. 1. sz.

Ruck Márton, polgármester szavait Knapcsikné Király
Gyöngyi, képviselő tolmácsolta az egybegyűlteknek.
„Egy ilyen rendezvény mindig megerősít bennünket
abban, hogy összetartozunk, hiszen mindnyájan
medgyesiek vagyunk, még ha identitásunk sokszínű is.
Örömmel mondhatom, hogy akár a Román Nemzetiségi
Önkormányzattal, akár a Románság Hagyományaiért
és Jövőjéért Egyesülettel az Önkormányzatnak nagyon
jó kapcsolata van, és ennek köszönhetően jelentős
eredményeket, sikerek tudtunk közösen elérni.
Ennek a gyümölcsöző együttműködésnek jól kézzel
fogható példái az általános iskolában folyó román nyelvi
oktatás, a román nyelvi környezetben tartott táborozások,
melyeknek köszönhetően a gyerekek elsajátítják a román
nyelvet, ami itt az ország dél-keleti részén nagyon fontos. Már
most számos gazdasági, kulturális kapcsolatunk van romániai
településekkel, és ez a jövőben várhatóan csak nőni fog.
Büszkeséggel tölt el, hogy a medgyesegyházi románság
igen aktív a település vérkeringésében, segítségükre
mindig lehet számítani. Köszönet érte mindnyájuknak!
Kívánom, hogy ez az este is erősítse a helyi emberek
összetartozását, a közös jövőbe vetett hitet!”.
B.I.
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Tisztelt Olvasó!
Alapítványunk, mivel közhasznú szervezet,
jogosult az adózó állampolgárok 1%-os
felajánlásainak fogadására.
Az előző évben 510.550 Ft felajánlás érkezett az alapítvány számlájára,
melyet teljes egészben (750.000 Ft-ra kiegészítve Forgó Pál, Képviselő Úr
felajánlott tiszteletdíjából) az óvodás gyermekek csoport- és az iskolás tanulók
iskolai osztálykirándulásainak egyéni és csoportos támogatására használtuk fel.
A 2011. évi felajánlások is megérkeztek a számlánkra.
Ennek összege: 509.337 Ft.
Mivel személyesen nem tudjuk mindenkinek megköszönni, ezért engedjék meg, hogy itt mondjak köszönetet mindenkinek a felajánlásáért!
Az idei felajánlások felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma a
közeljövőben dönt.
Kérjük Önöket, amennyiben céljainkat továbbra is támogatásra méltónak
ítélik, úgy ez évi adóbevallásaikban is jelöljék meg kedvezményezettként
alapítványunkat!
Megnevezés: Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Adószám: 18389258-1-04
Köszönjük!

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Tisztelt Medgyesegyháziak!
Tájékoztatom Önöket, hogy megkezdtem

ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGEMET
a Művelődési Ház épületében.

Ügyfélfogadás:
Hétfő 9.00–11.30

Szerda 13.00-15.00
Telefon: 68/451 955; 30/326 3737.
e-mail: magonymargit@t-online.hu

Vargáné Dr. Magony Margit

TISZTELT
MEDGYESIEK!
A Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár szeretne kedvezményezett lenni, ezért kérjük,
hogy személyi jövedelemadójuk 1%át szíveskedjenek átutaltatni az intézmény számlájára. Ezzel segíthetik a
helyi közösségek munkáját, rendezvényeinket, a közművelődést.

Adószámunk:
16654914-1-04

TISZTELT
EMBERTÁRSAINK!
Kérjük, adójuk 1%-val támogassák
Egyesületünket.

Adószámunk
18386657-1-04
Köszönettel:
Medgyesegyháza,
és Bánkút
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
Madari Imréné, elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Hojcska Jánosné,
Virágos Ica néni
temetésén megjelentek, sírjára virágot koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Medgyesegyházi hírlap
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TÁMOP-3. 2. 11/10-1-2010-0220
– „Kultúrával a közösségekért”
Az elmúlt hetekben igazán sok lehetőségünk volt az
óvodában is a tél örömeinek hódolni.
Nagyon örültek a gyerekek a hatalmas hópelyhekkel
érkező havazásnak. Sajnos a rendkívüli hideg miatt eleinte
csak a jó meleg csoportszobából csodálhatták a téli tájat.
Téli verseket mondtak, énekeltek hóemberről, szánkózásról, sőt, meg is örökítették élményeiket. Ám, amikor enyhült az időjárás, a nagyobbak birtokukba vették az óvoda
udvarát. Készítettek hóból várat, hótündért, illetve szánkóztak, hógolyóztak. Nem feledkeztek el a madáretetők
élelemmel való feltöltéséről sem.
Február utolsó szombatján a TÁMOP 3.2.11. „Kultúrával a közösségekért” program keretében farsangi

mulatságot tartottunk, mely a hagyományoktól eltérően az
idén nyílt volt. Eljöhettek a családtagok, vendégek megcsodálni a jelmezbe bújt apróságokat, együtt vigadhattunk.
Természetesen ügyességi játékok, fánkevés, zsákbamacska, farsangi versek, illetve dalok előadása is színesítette a
programot. A végén máglyát gyújtottunk, amelyen elégettük a telet jelképező kiszebábot és mókás ricsajozással „elűztük” a hideget.
Reméljük, hogy végre enyhülni fog az időjárás és ismét több időt tudunk tölteni a szabad levegőn mozgással,
játékkal.
A Schéner Mihály Oktatási és Nevelési Központ
óvodája és bölcsődéje gyermekei, szüleik és dolgozóik
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VESZÍTS EL EGY KÖNYVET
MEDGYESEGYHÁZÁN IS!
5600 BÉKÉSCSABA, SZABOLCS u. 2. sz.

MEGSÉRTETTEK
NŐI MIVOLTOMBAN
1. Nem igaz Rám, de Velem is megtörténhet…
2. Nem igaz Rám, de ismerek olyat, akivel történt
már ilyen…
3. Nem igaz Rám, de Valaki már megosztott Velem
ilyet…
4. Igaz Rám, de Senkinek sem beszéltem még
róla…
5. Igaz Rám, beszéltem is róla, de még mindig
Bennem van…
6. Igaz Rám, és Sosem fogom kiheverni…
7. Igaz Rám, és megbocsátottam…

Ha csak 1 válasz is ismerősen cseng a felsoroltakból, már
van miről beszélgetnünk. Emlékeztessük a nőket, magunkat
arra, hogy mitől nő a nő, mit jelent a mai világban férfinak
vagy nőnek lenni, milyen okból és miként változtak meg a
nemi szerepek, elégedettek vagyunk-e azzal, hogy nőnek
születtünk, értek-e sérelmek azért, mert nők vagyunk.
Találjunk egy időpontot, dolgozzuk fel együtt a témát!
Szervezi: a Békés Megyei Esélyek Háza
és a Békés Megyei Nők Egyesülete

Jelentkezés folyamatosan e-mailen:
eselyhaz.bcs@gmail.com
Programjaink a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósulnak meg.

Kedves Olvasók!
Nem tudom hányan, hallottak már arról,
hogy Magyarországon is sikerrel zajlik az
írott szó szeretetét propagáló mozgalom
„Veszíts el egy könyvet” elnevezéssel.
A játék indítását saját, dedikált művével segítette több hazai író, köztük békés megyeiek is: Grecsó Krisztián, Karinthy Márton,
Lénárt „Léna” Ferenc, Mácsai Pál, Vámos
Miklós, Verrasztó Gábor, Vitray Tamás,
Závada Pál és sokan mások.
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói nevében bíztatok Mindenkit, hogy Mi,
medgyesiek is csatlakozzunk az olvasást így
népszerűsítők táborához. Ehhez nem kell
mást tennünk, mint egy-egy forgalmas helyen egyszerűen elhagyni egy könyvet. Tehetjük ezt várótermekben, parkban, irodákban, telefonfülkékben, bárhol, ahol esély van
rá, hogy valaki kézbe veszi.
A megtalálónak nem kell visszavinnie a
könyvet senkinek, hanem kiolvasás után újra
el kell hagyni azt, vagy ha nem érdekli, olvasás nélkül elhelyezni újabb forgalmas helyen.
Szülők kisgyermekeikkel együtt is csatlakozhatnak a programhoz.
Aki szeretne részt venni a játékban, kérem hagyjon el egy kötetet, amibe írja bele a
„Veszíts el egy könyvet” szlogent, hogy mindenki tudja, mit tart a kezében. Kedve szerint írhat a könyvbe ajánlást is, hogy miért
javasolja a mű kiolvasását, tetszés szerint
bejegyezheti nevét, elérhetőségeit is, így
akár új ismeretséget is szerezhet. S, mindezt egy könyv által!
Varga Márk, megbízott intézményvezető

Medgyesegyházi hírlap

8

február

HAMAROSAN LEZÁRUL
A LEADER PÁLYÁZATOK HIÁNYPÓTLÁSA
2011. december 5-i határidőre 86 LEADER pályázat érkezett be a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülethez. Mint
köztudomású, hozzánk 19 település tartozik, ezekről pályáztak, összesen 620 millió Ft-os támogatási igénnyel, ami jelentős
pályázati aktivitást mutat. A meghirdetett célterületeinkre az alábbi bontásban érkeztek be pályamunkák.

Beérkezett
pályázatok
száma (db)

Célterület megnevezése

Igényelt
támogatás (Ft)

A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása

1

9 912 500

A helyi humán-erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése

2

3 985 618

A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások
fejlesztése

6

26 162 969

A helyi termék feldolgozó közösségi tér kialakítása

2

9 370 457

Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése

13

65 332 728

Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő, sportrendezvények és táborok

24

180 493 263

Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

14

202 637 774

Szabadidős és sportcélú már meglévő közösségi terek felújítása

16

59 019 080

Térfigyelő kamerarendszer kialakítása hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság-javítás
érdekében

8

63 491 247

Összesen:

86

620 405 636

Az összeférhetetlen pályázatokat a felettes szervünk, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kezeli. Munkaszervezetünk
január 30-ig kiküldte az összes pályázatunkra a hiánypótlást, ezek feldolgozása és a helyszíni szemlék lefolytatása február 27-én
zárul le. Ezt követően még a pályázatokat átellenőrzi az MVH. A végső döntés április végén várható.
A pályázatokról a hivatali titoktartási kötelezettség miatt részletesen nem szabad beszélni, de általánosságban elmondható,
hogy vegyes minőségű pályázatok érkeztek be. Sajnos sok pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került, mert nem csatolták
a pályázathoz azokat a mellékleteket, melyek hiánypótlására eleve nincs lehetőség.
A megtehető hiánypótlási folyamat során is sok munkájuk akadt az ügyintézőknek, tipikusan az árajánlatok formai hibái,
illetve a nem megfelelő építési költségvetések miatt. A hiánypótlásoknál előfordultak pályázói hibák is, például nem megfelelő
dokumentumokat küldtek vissza, sőt olyan is, hogy a hiánypótlási felszólításra határidőn kívül tett eleget az ügyfél.
Szél Adrián, munkaszervezet vezető

TEHETSÉGEK NAPJA
MEDGYESEGYHÁZÁN
2012. március 24-én és 31-én,
15 órától a Művelődési Ház ad otthont
a hagyományos rendezvénynek, melyre
minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának
helyi, közérdekű, tájékoztató lapja
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Felelős kiadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
A szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
E-mail: baukoildiko@medgyesegyhaza.hu
Kiadja Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Megjelenik: havonta – Terjesztése ingyenes
Nyomtatás: Kolorprint Kft., Békéscsaba
Példányszám: 1.800 db Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

