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Önkormányzati hírek
Közfoglalkozatás.
Az idei esztendőben, két programban 17 főt foglalkoztat az önkormányzat. Az elmúlt évhez viszonyítva,
egyharmadára csökkent a létszám.
A kormányprogram célja, hogy csak azok maradhassanak a közfoglalkoztatásban, akiknek semmi esélyük
sincs az elhelyezkedésre. Öt év állt az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a közfoglalkoztatás
keretében foglalkoztassa a munkaképes, munkavállalókat. A programokban lehetőség volt bér, és
járulékfizetés, valamint eszközök, és anyagvásárlás támogatás megszerzésére. Programokban
mezőgazdasági tevékenység és településfejlesztési lehetőséget kaptunk.
Az önkormányzat Képviselő-testülete döntésének értelmében helyi rendelettel szabályozva, a megtermelt
termés kiosztásra került a településünk szociálisan rászorultjai között.
Hagymát, burgonyát termesztettünk, paradicsomot, paprikát termeltünk a fóliasátor alatt.
A program keretében traktort, pótkocsit, ekét, rotálót, mulcsozót, tárcsát, fűnyírótraktort, lengőkaszákat,
Kubota toló-markoló gépet, fóliasátrakat szerezhettünk be.
Két km járdát építettünk, szőlőhegyi utat köveztünk le, temetőfejlesztést végeztünk, karbantartottuk a
parkjainkat, árkainkat. Intézményeinkben foglalkoztatást biztosítottunk, oktatást szerveztünk a
munkavállalóinknak. A közfoglalkoztatás nem volt kötelező feladata az önkormányzatoknak, ezért
nem minden településen éltek a lehetőséggel.
A Képviselő-testület, illetve a polgármester az első pillanattól felvállalta a feladatot, hogy a
munkanélkülieknek munkát és ezzel bért biztosítson. Komoly kihívást jelentett a hivatal számára is, mert
rengeteg adminisztrációval és felelősséggel járt. Őt év alatt több mint 300 millió Ft bevételt jelentett az itt
élők számára, mely nagy része bér és járulékfizetésre lett felhasználva.
Elmondhatjuk, hogy hasznos volt a település számára, mely az átmeneti időszakban bevételhez juttatta a
családokat, és munkát biztosított a dolgozni akaró munkavállalóknak.
Ahol az önkormányzatok felvállalták a közfoglalkoztatást, a kormány az elvégzett munkákat
eredményesnek értékelte.
Magyarországon 250000 közfoglalkoztatott kapott munkát, melyet a jövőben 100000 főre kíván
csökkenteni a kormányzat. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok a nagy létszámra építették a
programjaikat, és a feladatokat. Természetesen a csökkentett létszámmal nem lehet ugyanazokat a
feladatokat elvégezni, ezért át kell gondolni, hogy mely feladatok maradjanak meg a jövőben. Sok
önkormányzatban már most is gondot okoz a temető karbantartás, parkgondozás, fűnyírás.
Nincs kivel művelni a földeket, fóliasátorban termeltetni. Egyrészről kedvező a helyzet, hiszen munkát
találtak több bérért. Más részről az önkormányzatoknál a feladatok megmaradtak, de forrás nem érkezik a
munkák elvégzésére.
Jelenleg még kevés információval rendelkezünk a jövőt illetően. Ha egyetlen módja lesz, továbbra is
segíteni kívánunk a településünkön élő munkanélküli családoknak!
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Rezsicsökkentés!
Településünk Képviselő- testülete megalkotta a helyi rendeletet. A rendeletben szabályozva van, hogy
minden ingatlan melyben állandó lakó van bejelentve, megkapja a 12000 Ft tüzelőtámogatást.
Sajnos, az állam nem biztosította minden jogosult számára az összeget, ezért a Képviselő- testület
döntésének értelmében saját forrás terhére kiegészíti. A különbözet megközelíti a 300.000 Ft összeget,
melyet az önkormányzatunk a költségvetés terhére biztosít.
Kérjük a lakosság türelmét, július hónapban minden háztartás megkapja a támogatást!
Adomány érkezett településünkre!
A Szent György Vitézi Lovagrend Priorja és Kancellárja 2 db kombinált kórházi ágyat adományozott az
Idősek Klubjának!
A Németországból érkezett kórházi ágyak kihelyezésre kerültek azokhoz a családokhoz, melyben ágyhoz
kötött beteg található. Az ágyak nagy segítséget jelentenek a betegek és a családtagok számára.
Az adományt a Rend tagja adta át Wágner Ibolyának az intézmény vezetőjének.
Köszönjük a nagylelkű adományt!
Felújítás, karbantartás!
Településünk Képviselő- testülete az idei esztendő NPA támogatás terhére karbantartást végzett az Ady
Endre 1 szám alatti, volt MŰV házban. Az önkormányzati tulajdonban, épületen belüli karbantartást
végeztetett a Képviselő- testület. Az ingatlanban rendezvények megtartására lesz lehetőség, melyben
kialakításra került egy konyha, női, férfi wc. A régi időkben sok lakodalom volt megtartva a
nagyteremben, mely újra használható lesz. A műanyagpadló helyett metlaki lett lerakva. Új csempe került
a falra, a teljes villamoshálózat újra lett cserélve. Szennyvízhálózatra lett csatlakoztatva, valamint a
vízhálózat új szerelvényezést kapott. A falak a javítást követően új színeket kaptak, valamint egy
nagyméretű stílszerű falfestmény is felkerült a falra.
Az épület karbantartása a jövő évben tovább folytatódik, hogy a településnek legyen egy esztétikailag is
megfelelő rendezvényterme!
Wágner Antal polgármester

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.09.08-án Máriabesnyőre zarándokutat szervez. Jelentkezni
2018.07.16. - 2018.08.25 között Strauszné Hell Magdolnánál lehet a részvételi díj befizetésével.
Részvételi díj: 1.600,- Ft, mely tartalmazza az útiköltséget, belépőjegyet a Gödöllői Grassalkovich
kastélyba, illetve az ebédet.

Strauszné Hell Magdolna elnök
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. június.
Bakonya:
Július 14-én Balatonföldvárra szervez kirándulást az önkormányzat, rossz idő esetén Tamási lesz a célpont.
Július 1-től ismét közmunka program indult a településen 6 fő foglalkoztatásával.
Boda:
A
bodai
közmunka
program
keretében
gyógynövény
ültetésére
is
sor
került.
A gyógynövény neve: mórmályva. Az esőzések miatt a gaz-gyom teljesen ellepte az ültetvényt, ezért a dolgozók
megkezdték a gyomlálást. A gyógynövény leszedése után értékesítésre kerül!
A Rákóczi utcában megkezdett járda felújítása folytatódik a lehetőségekhez mérten. Nehézség, hogy nehezen lehet
térkövet kapni, illetve munkaerőhiány is hátráltatja a munkálatokat.
Elkészült a bodai buszgarázsnál lévő utas váró. A régi le lett szerelve és fából egy új készült! A munkálatokat és az
anyagot Boda Község Önkormányzata biztosította.
Bükkösd
A Bükkösdi Önkormányzat 39 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP 1.4.3-16 kódszámú „Biztos
Kezdet” Gyerekház kialakítását és működtetését elősegítő EU-s pályázaton.
A Gyerekház célja a Bükkösdön élő 0–2,5 éves korú gyermekeket nevelő családok számára a lehető legkorábbi
segítségnyújtás, a gyerekek készségeinek és képességeinek kibontakoztatásában, hozzájárulva ezzel későbbi esélyeik
javításához, mindez a szülők bevonásával, tevékeny részvételével.
Dinnyeberki:
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban, elvettettük a cirkót, zellert, petrezselymet.
Az önkormányzati épületegyüttes felújításához befejeződött az épület kiürítése, elkezdődtek a munkálatok.
A falugondnok elkezdte képzését Kecskeméten.
Helesfa.
Június 23-án a Természetjáró Klub a következő túrán vett részt, Kővágószőlős-Jakab hegy – Zsongorkő - Babás
szerkövek - Pálos kolostor rom. A kirándulás jól sikerült.
30-án délutánra "Mozdulj!" felhívással sportnapot tartottunk idősek és fiatalok részére is.
Augusztus 11-én tartjuk Családi délutánunkat.
Hetvehely:
A Szent György Vitézi Lovagrend két db kombinált kórházi ágyat adományozott a Hetvehelyi Idősek Klubjának, mely a
helyi idősek, illetve ágyhoz kötött betegek élethelyzetének javítását szolgálja. A komoly értéket képviselő ágyak
kihelyezésre kerültek a családokhoz. Az adomány további egészségügyi eszközöket is tartalmazott.
A Szent György Vitézi Lovagrend több százezer Ft adományt adott át a Hetvehelyi Gyermekekért egyesületet részére.
Befejeződött a volt MŰV ház belső karbantartása, melyben megújult a belső tér. Villamosvezetékek és szerelvények,
vízvezetékek és szerelvények, valamint belső festés, mázolást végeztek a Hetvehelyi Építő és Szolgáltató Szociális
Szövetkezet szakemberei. Az önerős karbantartás, a jövő évben folytatódik. Végső cél, hogy az épület újra betöltse az
eredeti funkcióját.
Kővágótöttös:
A Falufejlesztő Egyesület júliusban két napos kirándulást szervez Igalba, augusztusban fogja köszönteni az
újszülötteket, táblák kerülnek az Életfára a tiszteletükre.
A RNŐ pontos időpontot még nem adott meg, lesz egy strandos kirándulásuk és egy Roma napi rendezvény is.
Megkezdődtek a Tájház felújításának munkálatai, ami a NYMTIT társulási támogatásból finanszírozunk.
Három busszal Falunapi kirándulásra vittük a lakosságot Felcsút-Velencei tó úti céllal, a résztvevők sok szép élménnyel
gazdagodtak. Június 14-én Közmeghallgatást és testületi ülést tartottunk, ahol a községben közszolgáltatást végző
intézmények vezető is részt vettek. A testület elfogadta a településkép védelmi rendeletet.
Kővágószőlős:
Befejeződött a polgármesteri hivatal felújítása, új színt kapott az épület kívülről.
9 fővel folytatódik a hosszú távú közmunka program, melynek keretében a település zöldövezet karbantartását végzik a
programban résztvevők. A főbb feladatok: fűnyírás, parlagfű irtás, turista utak karbantartása.
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Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő nyilvános pályázati felhívást
teszi közzé:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat megnevezése: Közétkeztetés Hetvehelyen
Ajánlatkérő adatai: Hetvehely Község Önkormányzat 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Tel: 73/578-528
E-mail: hivatal@hetvehely.hu
Ételkiosztás helyszínei:
Iskolai étkeztetés: Hetvehely, Rákóczi u. 40.
Óvoda: Hetvehely, Petőfi u. 2.
Házhozszállítás biztosítása
Pályázat tárgya: Az önkormányzat a tulajdonában lévő főzőkonyhát, éttermet, valamint kiszolgáló
helyiségeket bérbe adja (Hetvehely, Rákóczi u. 40.).
Az előállított (főzött), illetve az elkészített adagokat az ajánlatkérő ételkiosztó helyére és a szociális
étkeztetést igénybe vevők lakására történő szállítása.
Hetvehely Község Önkormányzata fenntartásában működő óvoda, az iskola és szociális étkeztetési
feladatainak ellátására vállalkozási szerződést köt.
Ajánlattevő a közétkeztetési feladatok veszélyeztetése nélkül, közétkeztetést befejezően a bérelt
helyiségeket a la carte célra is használhatja. Az épület alkalmas mindkét tevékenység végzésére.
A szerződés időtartama: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. kölcsönös elégedettség esetén
hosszabbítható.
Pályázati feltételek
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, email cím stb.)


cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét,
képviseleti jogát igazoló okiratot



az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé
fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás)



ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket



a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, szakirányú képesítést igazoló
okiratok másolata



tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése a bérlő feladata



kiépített és működő HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer igazolása



a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása (referencia)



a szolgáltatások ellenértékét, ajánlati ár (nettó és bruttó Ft-ban) ellátási kategóriánként:
1. óvodai étkezés napi 3x (tízórai, ebéd, uzsonna)
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2. iskolai étkezés napi 3x (tízórai, ebéd, uzsonna)
3. iskolai étkezés napi 2x (tízórai, ebéd)
4. iskolai étkezés napi 1x (ebéd)
5. felnőtt ebéd
6. szociális étkezés napi 1x házhozszállítással
7. szociális étkezés napi 1x házhozszállítás nélkül
Finanszírozási feltételek:
 A vállalkozás a tárgyhót követő hó 5. napjáig nyújtja be számláját az Önkormányzathoz, melyet
az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően 10 napon belül átutalással teljesít
 Ajánlatkérő előleget nem fizet
 A bérbeadó helyszíni bejárást biztosít a pályázó számára
 A pályázó az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát és kiszolgáló helyiségeit köteles igénybe
venni, az épület használata során felmerülő rezsiköltséget (víz, villany, gáz) fizetni
 Ajánlattevő az épületért bérleti díjat fizet, melynek mértéke 100.000,- Ft/hó
Pénzügyi alkalmasság:
 A számlavezető pénzintézetek nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal: mióta vezeti a
számláját, azon volt e a 2018. évben 60 napot meghaladó sorban állás vagy többszöri (több, mint 2
esetben) 30 napot elérő sorban állás.
Pályázat és mellékleteinek benyújtási határideje: 2018. augusztus 1. 13 óra
A benyújtás módja postai úton vagy személyesen, zárt borítékban történik.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Közétkeztetési pályázat.”
Érvénytelen az ajánlat, ha
 az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
 az ajánlattevőnek vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó vállalkozásnak az önkormányzattal
szemben tartozása áll fenn,
 nem felel meg a „Pályázati felhívásban” foglaltaknak.
Pályázat várható elbírálása: 2018. augusztus 15.
A kiíró a döntésről valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. Hetvehely Község Önkormányzat Képviselőtestület az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt megállapodást. A nyertes pályázó
visszalépése esetén, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített gazdálkodóval köt szerződést.
Kiíró a pályázat nyertesével határozott idejű szerződést köt. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő
feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra.

Kapcsolattartó, cím:
Hetvehely Község Önkormányzata
Wágner Antal polgármester
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Tel.: 73/578-528, 30/686-9961

Mi történt az iskolában?
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Május 24. A Szivárványhíd 5 fordulós országos levelező irodalmi versenyen Bubori Bálint, Kollár
Boglárka és Péter Barnabás 6. osztályos tanulók alkotta csapat derekasan helyt állt. A folyamatos, több
hónapon keresztüli lelkiismeretes, kitartó munkájukkal második helyen végeztek. Pásztoryné Cseke
Olivia tanárnő egyengette a fordulókon keresztül a csapatot.
Ötödik és hatodik osztályos tanulókból álló 6 fős csapat részt vett a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság
bábpályázatán. A "Királyfi és a sors" című bábjáték projekt keretében maguk készítették el a bábokat,
eljátszották azt, a darab videófelvételét értékelte a zsűri. A több héten át tartó projekttel országos
nyolcadik helyezést értek el. Dícséret illeti őket: Bubori Bálint, Gubicza Dorottya, Kollár Boglárka,
Kustra Bettina, Schillet Viktória, Turcsik Szimonetta. Felkészítőjük Ujhelyi Csilla Katalin.
Május 28-31. Idei nemzetiségi témahetünk rétes sütéssel
kezdődött, a helyi német nemzetiségi önkormányzat
vezetőjének irányításával. Dolgoztunk fel történetet Korb
Angéla káni mesegyűjteményéből és cigány népmesét
dramatizáltunk. Barkácsoltunk fakanálbábot és készítettünk
nyomatot kékfestő anyagra. Néptáncoltunk, énekeltünk német
népdalokat. Kuglóf sütéssel zártuk a projekthetet, amit együtt
fogyasztottunk vendégeinkkel nemzetiségi kulturális
találkozónkon.
Június 1. Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a
Nemzetiségek Kulturális Találkozóját a Sportcsarnokban.
A hagyományokhoz híven a bogádi, az egyházasharaszti
és a felsőszentmártoni iskolából érkeztek hozzánk
vendégek. Valamennyien bemutattuk nemzetiségeink
kultúráját táncban, dalban, versben, prózában. Együtt
majszoltuk pihenésképpen az előző nap sütött kuglófot és
gyönyörködtünk
a
Márkus
Színház
fergeteges
előadásában. Közös ebéddel zártuk a találkozót.
Köszönjük a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.
Június 2. Az iskolánk tanulóiból álló német tánccsoport fellépett Sásdon a "Großmutters Küche"
fesztiválon. A fesztivál a Hegyháti járásban élő német nemzetiség legnagyobb rendezvénye, ahova
rendszeresen hívnak meg német nemzetiségi hagyományokat ápoló énekkarokat, tánccsoportokat.
Tanulóink idén először kaptak meghívást a rendezvényre, s rögtön nagy sikert aratott a közönség körében.
Felkészítő tanárok: Barticsné Kőszegi Réka és Kaponyiné Zöldhegyi Kinga.

Június 11-15. Az utolsó tanítási héten tanulóink nyakukba vették az országot és a tanév fárasztó
munkanapjai után osztálykirándulásokon vettek részt. Alsósaink mind a négy évfolyamon Bikalt fedezték
fel, ötödikeseink Pécsett jártak, s majd a nyári balatoni Erzsébet táborban folytatják, 6-7-eseink
Veszprémet és környékét járták be, nyolcadikosaink pedig a sokéves hagyománynak megfelelően három
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napra utaztak el, egy utolsó felhőtlen együttlétre. A 72 órába sok kilométer és látnivaló belefért:
Veszprém, balatoni látnivalók és még Budapest is.
Iskolánkban a tanév során minden hónapban egy tanulót a megtisztelő „Hónap diákja” címmel
jutalmaztunk. Olyan tanuló kaphatta meg ezt a címet, aki az adott hónap során valamilyen kimagasló
teljesítménye miatt társai előtt példakép lehetett. Ez lehetett tanulmányi munka, versenyeredmény, vagy
sportteljesítmény, vagy akár egy mindenki számára példaértékű cselekedet. A kiválasztást a tantestület és
a DÖK közösen folytatta le, az elismerő Oklevelet a DÖK elnöke adta át nyilvánosan a többi tanuló előtt.
Az idei tanévben a 10 hónap alatt a következő tanulók állhattak büszkén a többiek elé: Andrasek Gábor,
Bubori Bálint, Ivusza Bianka, Nikolics Krisztina, Orsós Zsófia, Péter Barnabás, Rapp Anita, Schiller
Viktória, Vass Roland, Vincze Ádám.
Június 16. A napok óta tartó esőzés is elállt
tanulóink kedvéért, hogy ne ázzanak el az egyik
legszebb ünnepén a tanévnek. Legszebb az 1-7eseknek, mert a Tanévzáró Ünnepség után
véglegesen is elérkezett számukra a Vakáció.
Kézhez kaphatták Bizonyítványaikat, tervezhettékszervezhették nyári kalandozásaikat, programjaikat.
Legszebb a nyolcadikosoknak, mert a Ballagási
Ünnepség után már délután hivatalosan is
középiskolásnak mondhatták magukat. A kisebbek
nem is értették miért is olyan szomorú egyik-másik
közülük.
Pár év múlva ők is megtudják, hogy ez egyben az elválásuk napja is. A szervező hetedikesek Csongor
bácsi vezényletével és Kinga néni által besegítve igazán színvonalas műsort hoztak létre. A Sportcsarnok
ünneplőbe öltözött, minden osztály képviselője valamilyen módon (verssel, dallal, zenével)
elköszönhetett a ballagóktól és a tanévtől, Erős Andrea intézményvezető ünnepi beszédet tartott,
jutalomkönyveket adott át, s a gyerekek számára legörömtelibb mondattal hivatalosan is lezárta a
2017/2018-as tanévet, s természetesen idén sem maradt el a tanári kar búcsúdala a nyolcadikosoktól.
Iskolánk a Boldog Iskola cím elnyerése pályázati anyagot adott be a 2018/2019-es tanévre
vonatkozóan, mert hisszük: Neveljük boldogságra is a gyerekeket! A Boldog Iskola programjának
fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy
optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében.

Köszönetnyilvánítás

Magasi János és családja részéről köszönetünket
kívánjuk kifejezni a Szent György Vitézi
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Lovagrendnek, amiért beteg édesanyám részére egy
kombinált kórházi ágyat biztosítottak. Az ágy nagy
segítséget jelent a családunk számára, mert édesanyám
ágyhoz kötött és mozgásában korlátozott. Köszönjük az
önzetlen segítséget!
Sok sikert kívánunk a Szent György Vitézi Lovagrend
minden tagjának és Isten áldását kérjük munkájukhoz!
Tisztelettel:
Magasi János és családja

„Elmentem, mert mennem kellett,

Hetvehely Község Képviselő-testülete
együttérzését fejezi ki az elhunyt

de a szívetek mélyén örökké veletek leszek.”
Legyen e pár sor
mindazoknak akik,

köszönet

és

Grunda Erzsébet

hála

hozzátartozóinak.

HERGETH ANTAL

Nyugodjon békében!

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút
helyeztek,
együttérzésükkel
gyászunkban támogattak és fájdalmunkban
osztoztak
Gyászoló családja
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