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Önkormányzati hírek
Befejeződött a beruházás!
Visszaköltözik a régi helyére az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat. Átadásra kerül az Orvosi rendelő,
Védőnői szolgálat, valamint a hozzátartozó lakás karbantartása.
Már csak a napelemeket kell felszerelni, és költözhet az orvosi rendelő is. A Védőnői Szolgálat már az új
helyen fogadja az anyukákat, gyermekeket. Ezt követően, akik igénybe kívánják venni a védőnői
szolgálatot, az orvosi rendelő melletti helységben találják meg.
Közfoglalkoztatás!
Közfoglalkoztatás keretében a megtermelt zöldség a település konyhájára kerül, mely a feldolgozást
követően egészséges, vegyszermentes ételként kerül az asztalra.
Már csak néhány közfoglalkoztatott maradt, akiknek feladatuk, hogy zöldséget termeljenek, valamint utat
építsenek a szőlőhegyre. A kormányzati program Hetvehelyen elérte a célját, mert akik a program végére
maradtak, vagy idősek és nyugdíjba kerülhetnek, vagy rehabilitáltak. Ha összegezzük, néhány fiatalnak, akik még maradtak a közfoglalkoztatásban -, lehet munkát biztosítani. Újra kell gondolni a program
elemeit, mert az egyre szűkülő állami támogatás nem fedezi a béreket, és a kiadásokat. Már jelenleg is az
önkormányzatnak hozzá kell járulnia a közfoglalkoztatás működtetéséhez.
Tűzifára pályázik az önkormányzat, hogy a rászorultakat támogathassa!
Az önkormányzatnak újra lehet pályázni a tűzifa programra. Sajnos ez sem teljesen kormányzati forrásból
kerül magvalósításra. Az önkormányzat költsége köbméterenként 1000 Ft, plusz ÁFA, valamint az
erdőből a beszállítás, és a házakhoz a kiszállítás összege.
Az idei esztendőben 106 m3 keménylombú fára pályázhat az önkormányzatunk. Sajnos a fa ára már
megfizethetetlen. Az Erdőgazdaság 25.000 Ft/m3 árban biztosítja a fát, mely az idős, egyedül álló
nyugdíjasoknak, valamint a közfoglalkoztatottaknak már szinte megfizethetetlen.
Képviselő-testületi ülés volt 2019.07.31.-én!
A képviselő-testület hat napirendi pontot tárgyalt, melyben elfogadásra került a 2019. évi 1-6 hónap
költségvetésének teljesítése. A beszámolóból megtudhattuk, hogy időarányosan teljesültek a feladatok.
2019. II. negyedéves teljesítés:
Bevétel: 110.937.041 Ft
Kiadás: 101.481.624 Ft
A Képviselő-testület döntött, hogy 2019.-ben is pályázatot nyújt be a tűzifa programra, melyből
támogathatja a rászorult családokat.
Támogatja Kán településrészen a közvilágítás korszerűsítését.
Elfogadásra került a 2018-ban végzett könyvtári szolgálat beszámolója.
Tisztázásra került egy morális probléma, mely az önkormányzati bérlakás és magántulajdonban álló
ingatlan határmezsgye melletti terület használatára vonatkozik.
Egyebekben:
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Óvoda nyitására elkészül az utcafronti új kerítés, melyet a Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató
Szociális Szövetkezet épít, valamint elkészült a kötelező egészségügyi festés az épület fehér
helységeiben.
Diákmunka!
Az idei esztendőben 11 fő diák kapott lehetőséget nyári munkára, melyben értelmes munkát végeznek az
önkormányzat számára.
Köszönjük a munkájukat! Sok sikert a szeptemberi iskola folytatásához!
Több olyan téma került még terítékre, mely a településünket érinti, azonban az ügyekben még szükséges a
további információk beszerzése.
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjai!
Képviselő-testületi ülés volt 2019.07.31.-én, melyen hat napirendi pontot tárgyaltak.
Napirendi pontok tárgyalása előtt, két ügyet tárgyaltak a képviselők.
Első ügy: Horgászegyesület halastó használati szerződése, valamint módosítása, mely 2019.08.10. napján
lejár. A Képviselő-testület az önkormányzati választás évében, már nem kívánta éven túli szerződésben
elkötelezni magát, ezért december 31.- ig szóló szerződésben biztosította a halastó működtetését. A
választást követően, az új Képviselő-testület fogja tárgyalni a halastó további hasznosítását, illetve
működtetését.
Második ügy: Az orvosi lakás és a szomszéd között, a lakásbérlő által épített, a kutyák számára elzárt
terület használata. Előzetes egyeztetést követően, utólag a szomszédos ingatlan tulajdonosa, mégsem
tartotta kívánatosnak a területét használatba adni. Kérte, hogy a már megépült fakerítést bontsák le, és
helyezzék máshova. Az ügyben a polgármester meghívta az ülésre a két felet, hogy egyezzenek meg jó
szomszéd módjára. Az ingatlan tulajdonos kérése volt, hogy az építmény kerüljön teljesen az
önkormányzat tulajdonára. Természetesen a kérés az előzetes megbeszélés eredménytől függetlenül is
jogos volt, mert saját területének használatát maga döntheti el. Sajnos folytatásban a megbeszélést
követően újabb kéréssel állt elő. Vigyék az önkormányzat tulajdonában lévő terület másik szegletébe, ami
már nem jogos. Az önkormányzat maga dönt a területének hasznosításáról. Ennek ellenére a bérlő
áthelyezi máshova a kutyák részére elzárt területet.
Vitás kérdésekben a békességet kell keresni, amit a bérlő teljesített, és ezzel az ügyet lezártnak
tekinthetjük.
- Előterjesztés készült Kán településrészen a közvilágítás, két lámpával történő bővítésre, melyet a
képviselők támogattak, így megvalósul az emeltszintű karbantartás.
- Elfogadásra került a 2018. év könyvtári szolgáltatásról szóló előterjesztés.
- Elfogadásra került a Technológia és Innovációs Minisztérium által biztosított 15.400.000 Ft
- Ismertetve lett a Falugondnoki Szolgálat, valamint a Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája
pótelőirányzatban történő támogatása.
A támogatás együttesen 4.700.000 Ft.
- Átutalásra került a Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület 500.000 Ft támogatása, mely az NYMTIT
forrásából történt. Sajnos a személyszállító gépkocsi felújítására kell fordítania az egyesületnek.
Lóki Károly alpolgármester felajánlotta munkáját a gépjármű javítására, mely így már további segítséget
jelent az egyesület számára.
Ez is egy szép példája lehet az összefogásnak, mely nélkül sokkal nehezebb lesz megtartani az eddig elért
eredményeinket.
Wágner Antal
polgármester
~2~

2019. augusztus

Rólunk szól

Választási tudnivalók, határidők
A Magyar Közlöny 132. számában jelent meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október
13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló Igazságügyi Miniszteri
rendelet.
A rendelet szerint a választópolgároknak augusztus 23-ig kell megkapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló
értesítést.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezési kérelem elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és a választás napján még érvényes a tartózkodási helye. Átjelentkezési
kérelemnek 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be:
 a helyi választási irodához (jegyző):
 levélben vagy online (ügyfélkapus azonosítás nélkül) 2019. október9-én 16.00 óráig,
 személyesen vagy online (ügyfélkapus azonosítással) 2019. október11-én 16.00 óráig,
 2019. október11-én 16.00 órát követően online (ügyfélkapus azonosítással) 2019. október13-án 12.00 óráig,
 a szavazatszámláló bizottságnál meghatalmazott útján 2019. október13-án 12.00 óráig
A választási irodák legkorábban augusztus 24-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló
ajánlóíveket. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltek, valamint polgármesterjelöltek állításához
szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg augusztus 8-án az augusztus 7-én a
névjegyzékben szereplők száma alapján.
Képviselő, illetve polgármester jelöltséghez az alábbi számú jelölések szükségesek:
Hetvehely: polgármester 12 fő, képviselő 4 fő
Okorvölgy: polgármester 2 fő, képviselő 1 fő
Szentkatalin: polgármester 3 fő, képviselő 1 fő
Az egyéni listás jelölteket, az egyéni választókerületi jelölteket, valamint polgármesterjelölteket szeptember 9-én
16 óráig kell bejelenteni.
A helyi választási bizottságok szeptember 9-én 16 óra után sorsolják ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen
sorrendben szerepelnek.
A választási kampány augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart, a szavazás napján nem tartható választási
gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni, és az exitpoll eredménye is csak 19 óra után hozható
nyilvánosságra.
Szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Megválasztható képviselők száma:
Hetvehely 4 fő
Okorvölgy 2 fő
Szentkatalin 4 fő
Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és
európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel
rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.
A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel
rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg.
Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.
Polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják, érvényesen szavazni egy jelöltre lehet.
Képviselők szavazólapján legfeljebb annyi jelöltre lehet érvényesen szavazni, ahány kiosztható mandátum van az
adott településen.
Október 13-án településünkön két nemzetiség – német, roma - választ nemzetiségi képviselőket. A nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartás statisztikája szerint településünkön a regisztráltak száma 100 fő alatti,
ezért a képviselő-testületbe a következő 5 éves ciklusra 3 fő nemzetiségi képviselő választható. A megválasztott
képviselők maguk közül elnököt, elnökhelyettest választanak.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, és a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán használandó nyomtatványok a Helyi Választási Irodában igényelhetők (7940 Szentlőrinc Templom tér
8.).
Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. július
NymTIT:
Rendkívüli ülést tartott a társulás július 29.-én. Helyszíne, Boda Önkormányzat nagytárgyaló terme volt.
Az ülésen beszámoló hangzott el az elmúlt időszak eseményiről. A beszámolót Kovács Győző elnök
tartotta, majd több település kérelmére, a társulás határozatokat hozott a támogatás egyes településeire
vonatkozó, működési költségek, felhalmozásra történő átcsoportosítására. Az ülésen tárgyalta a társulás a
2019.évi TÁJOLÓ NAP megrendezését, döntött annak időpontjáról.
Bakonya:
Július 27.- én falunapot tartottunk, igyekeztünk minden korosztály számára megfelelő szórakozási
lehetőséget nyújtani.
Elkészült az első félévi NYMTIT elszámolás. A működési támogatást képviselő-testületi döntés alapján
felhalmozási támogatásra változtattuk. Ehhez a megfelelő kérelem módosítást benyújtottuk az ITM felé.
A támogatásból a Kővágótöttös felé vezető út felújítását folytatjuk.
Boda:
Újra megnyílt a településen az italbolt és a vegyesbolt, így a helyi közszolgáltatások ezen része helyre ált.
Az élethosszig tartó tanulás pályázatának végrehajtása folyamatosan zajlik. A kétéves ciklusú pályázat
összértéke, 53,7 millió forint. Több szakkör elindult, a munkákhoz tartozó eszközök beszerzése
folyamatosan zajlik.
Befejeződött a Mező Imre, a Borbás köz, a Csend utca újra aszfaltozása. A beruházás összértéke, 13
millió forint volt.
Bükkösd
Augusztusban megkezdődik a térkövezés a bükkösdi templom környékén. Az összes járda a téren, a
parókia és a kisiskola előtt új burkolatot kap. Ugyancsak új burkolatot kap az iskolába vezető út is. A
térrendezés, járdaépítés önerőből és a Nyugat-mecseki TIT hatmillió forintos támogatásából fog
elkészülni, a munkálatok a templom ünnepére, a Mária-napi búcsúra be is fognak fejeződni.
Cserdi:
Önkormányzati bölcsőde kialakításához, valamint a szőlőhegyi utak karbantartásához pályázatott adott be
az önkormányzat az illetékes hatóságokhoz.
Zajlanak a település útjainak és járdáinak felújítása, karbantartása, valamint a fólia sátrakban a
munkálatok.
Júliusvégén megkezdőnek a hűtőház kivitelezési munkálatai.
Cserkút:
Június 29.-én tartottuk Cserkút kiemelt rendezvényét a Falunapot, mely idén kiegészült az új
gasztronómiai élménytér megnyitójával.
Remek ételeket kóstolhatott, színvonalas színpadi programokat tekinthetett meg, aki részt vett a
rendezvényen.
Idén 5-600 fő tette nálunk tiszteletét, mely cserkúti léptékkel rekordnak számít.
Dinnyeberki:
Betakarításra került hosszú távú programunkban a hagyma, ami szétosztásra került a lakosság számára.
A kertben folytattuk az aktuális munkálatokat. Ismételten parlagfű irtásunk volt.
Folytattuk a falu rendbetételét.
Elindítottuk Gyűrűfű utunk beruházásának előkészítését.
Folyamatban van családi napunk előkészületi szervezése.
Helesfa:
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16-án Szúnyoggyérítés volt az esti órákban a településen.
Elkészült a Művelődési ház nyílászáró cseréjének első üteme, a második ütemre szeptemberben kerül sor.
Településünk 27-én Gunarasra kirándult. Készülünk az augusztus 10-i családi napunkra.
Hetvehely:
Befejeződött az orvosi rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat épületének felújítása.
Készül az Óvoda utca felőli oldalon az új kerítés, valamint kifestésre kerültek az óvoda helységei.
A HumánReaktor pályázat keretében családi napot tartott az önkormányzat, melyen civil szervezetek,
valamint önkormányzatok főztek a szépszámú vendégeknek.
Nagy sikerű fogathajtó, valamint hátasló verseny került megrendezésre a településen a 20 km, 40 km és
80 km távon indultak a versenyzők. Az ország távolabbi városaiból, településeiből, Egerből,
Salgótarjánból és még sorolhatnánk a településeket, ahonnan közel 60 lóval érkeztek a versenyzők.
Ibafa:
Befejeződött a település játszóterének felújítása, az elöregedett játékok újjakra lettek kicserélve.
A temetőben harangláb és harang került felállításra önkormányzati források felhasználásával.
Elkezdődött az önkormányzati mezőgazdasági területeken a termés betakarítás, feldolgozása.
Kővágótöttös:
Közmunkaprogram keretében folytatódik a parlagfű mentesítés, két fő diákmunkás is bekapcsolódott a
munkálatokba. Egy fő beiskolázásra került, "Közművelődési és közösségi kapcsolati szakember II"
képzésre az NMI szervezésében.
A játszótéren ki lett cserélve a nagy csúszda, így ismét birtokba vehették a gyerekek.
Július 25-én közmeghallgatást és testületi ülést tartott a testület ahol szó esett a NYMTIT-tel kapcsolatos
aktuális eseményekről.
A felhalmozási támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára, az építő vállalkozó a terveknek
megfelelően halad a felújítással.
Július 29-én NYMTIT társulási ülésen vett részt polgármester asszonyunk, ahol a támogatási szerződések
módosítása mellett a 2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadása és az elmúlt időszak eseményi lettek
áttekintve.
A Magyar Falu Programban meghirdetett "Orvosi eszköz" pályázatunk sikeres volt, így közel 1,5 millió
Ft.-ot költhetünk új eszközökre.
Július 12-én a RNÖ "Roma és Családi" napot tartott, ahol ebéd, autentikus táncház, a gyerekeknek
különböző játékok, a felnőtteknek sztárvendég és bál biztosította a szórakozásukat.
Július 28-án pedig Balatonlellei kiránduláson vettek részt.
A Falufejlesztő egyesület két napos kirándulást szervezett Bajára és Dávodra, a NYMTIT támogatásnak
köszönhetően. Itt kihelyezett taggyűlést is tartott a vezetőség.
Kővágószőlős:
A Belügyminisztérium által javasolt időpontban részt vettünk az országos parlagfű-mentesítésben, a
közfoglalkoztatási program keretén belül végzendő tevékenységet július 1-5-ig végeztük a program II.
ütemében, a település teljes területén.
A vállalkozó folyamatosan végzi a Falusi játszótér elhasználódott játékelemeinek felújítását.
Lezajlott a Medgyessy Ferenc Művészeti Műhely 23. nyári festőtábora.
Készülünk az augusztus 20-i falunapra, folyamatosan végezzük a szervezési feladatokat, előkészületi
munkálatokat.
Július hónapban az önkormányzat szervezésében Természetismereti dinó tábor, Kalandtábor izgalmakkal,
Happy
Summer:
Vizes
programokon
vehettek
rész
a
táborozó
gyerekek.
Kisebb szünet után folytatódik a gyermektábor a Buzás Andor Művelődési Házban. Augusztus 5-9. 8-16
óráig Egészség és sport tábort szervezünk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 8-án zarándokutat szervez Máriagyűdre.
Jelentkezni lehet 2019.09.02-ig Strauszné Hell Magdolnánál, illetve Niesz Tímeánál a részvételi díj
befizetésével. Részvételi díj: 2.500,- Ft, mely tartalmazza az útiköltséget, illetve az ebédet.
Előzetes: Szeptember 21-én pedig batyus szüreti sváb bált szervezünk. Zenekar: Millich József
zenekara. Jelentkezés, asztalfoglalás a bálra szeptember 13.-ig Strauszné Hell Magdolna, Niesz Tímea és
Lóki Károlynénál.
Strauszné Hell Magdolna elnök

Tisztelt Szülők!
Köszöntöm Önöket a 2019-2020-as tanév kezdetén, mely a következőképp indul:
augusztus 22. 7:00-16:00 tankönyvosztás, ebédigénylés /az igazoló dokumentumokat hozzák magukkal!/
augusztus 23., 26. 9:00 felkészítés a pótvizsgára
augusztus 27. 9:00 pótvizsga
szeptember 1. 17:00 - tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán
szeptember 2. 7:45-12:15 - osztályfőnöki órák,
- a napközibe jelentkezők ebédet kapnak, napközi nem lesz, de ügyeletet tartunk.
Egyéb: - jogviszonyigazolást augusztus 21-től mindennap 8:00-12:00 között adunk;
- azok a bejárók, akik tavaly is a tankerülettől kapták a bérleteiket, a bérleteiket az első nap
kapják.
Bármilyen egyéb kérdéssel forduljanak bizalommal osztályfőnökeikhez vagy hozzám!
Hetvehely, 2018.08.13.
Tisztelettel: Erős Andrea
Intézményvezető

Egészség és Sportnap
EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú „HUMÁNREAKTOR – Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc
térségének közszolgáltatásaiban” pályázat keretében az elmúlt évhez hasonlóan 2019.09.14-én Egészség
és Sportnapot tartunk. Szeretettel várjuk községünk minden lakóját. A részletes programokról hamarosan
a község internetes felületein, illetve plakát formájában adunk tájékoztatást.
Lóki Károlyné
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