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Ajánló
Határtalan célok
– Régi álom vált valóra a
Kisvarjas-Dombegyház öszszekötő szakasz elkészülésével. A két ország között már
folynak a tárgyalások, hogy
a határszakaszon zökkenőmentes legyen az átkelés.
2. old.
Családi, egészségügyi és
sportnap
– A Civil szervezetek hívták
Családi – Sport és Egészségügyi Napra a dombegyháziakat. Az eseményen mindenki megtalálta a kedvére való
programot. A civilek együttműködési megállapodást is
kötöttek.
4. old.
Jótékonysági est
– A „Dombegyház Időseiért” Alapítvány október 4-én
negyedik alkalommal rendezte meg jótékonysági estjét az Idősek Világnapja alkalmából. Az eseményen az
iskolások színes programokkal kedveskedtek a település
idős lakosainak.
5. old.

Dombegyház 2010-2014
2010. október 14-i ülésén
fogadta el a képviselő-testület „Dombegyház Nagyközség
Polgármesteri
Programtervét”, majd ennek kidolgozott
változata a 2011. március
24-i ülésen került elfogadásra „Dombegyház Nagyközség
Önkormányzatának
20102014. évi gazdasági programja” címmel. Az elfogadott
program mentén kívánok beszámolni a kitűzött program
teljesítéséről.
Szerencsére nem kell úgy
kezdeni a beszámolót, mint
ahogy az 2010. szeptember
23-án az előző ciklus kezdetére
utalva történt. A 2010. október 14-én esküt tett képviselő-testület működőképes önkormányzatot vett át az előző
testülettől, kifizetett számlák,
fejlődés útjára lépett település
mellett.
Legfontosabb cél Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának, önkormányzati intézményei működőképességének
megőrzése volt, a takarékos
gazdálkodás folyamatosságá-

nak megőrzésével. Látszólag
kis horderejűnek tűnhet e cél
teljes ciklusra vonatkozó megvalósítása, de ha csak közvetlen környezetünk településeit
vesszük figyelembe, ahol több
hónapot is „csúsztak” a munkabérek kifizetésével, hatalmas adósságot görgetve maguk
előtt, akkor e legfontosabb, az
önkormányzatiság alapját biztosító feladat teljesítése kapcsán nem volt szégyenkezni
valónk. Az önkormányzati és
az önkormányzati intézményi
munka minőségbiztosítási ellenőrzés mellett, azok próbáját
kiállva zajlott. Az intézmények
szakmai autonómiájának meg-

őrzése ebben a ciklusban teljesedett ki a szükséges szakmai
létszámok biztosítása mellett,
egyedi országos viszonylatban is kiemelkedő ún. „referencia-intézmények
előminősítésének” megszerzésével
(Általános Iskola, Óvoda). E
minősítés nemcsak írásbeli
elismeréssel járt, hanem az
intézményi dolgozók részére
anyagi, bér jellegű növekedésével is.
Az elfogadott program még
úgy fogalmazódott, hogy „meg
kell fontolni a Balsaráti Vitus
János Általános Iskola Társulásban való további működését, illetve működtetését”.
Folytatás a 2. oldalon

Fejlesztések az elmúlt 4 évben

Az önkormányzat céljai
között szerepelt a települési infrastruktúra javítása is.
Dombegyház földes utcáinak
javítását részben sikerült meg-

oldani (Dugonics u. teljesen,
Mezőfi u. részben), melyhez
nem volt szükség sem lakossági hozzájárulásra, sem önkormányzati finanszírozásra.

A ciklusokon áthúzódva
meglévő kerékpárút-hálózat
hibáinak javítása szintén megvalósult (önerőből). Kerékpárút-hálózat felújítására - s ahol
még szükséges - a település
határáig történő új kerékpárút
építésére, elfogadott TOP programon belül elkülönített forrás
áll rendelkezésre a következő
két évben történő megvalósításhoz. Szintén elfogadott
cél –forrás megjelenítésével- a
községi konyha és a Felszabadulás utca felújítása. Településünkön az országosan kiemelt
ivóvíz-minőségjavítást célzó
pályázat kivitelezéséig biztosított az egészséges ivóvízhez való jutás ún. konténeres

tisztítómű működtetésével. A
települési szilárd és folyékony
kommunális hulladék kezelése megoldott. Az ún. községi
szeméttelep rekultivációja ez
év nyarán a „munkaterület
átadásával”
megkezdődött,
100%-os pályázati támogatásból. 2010. decemberben befejeződött a Művelődi Ház és
Könyvtár (IKSZT) felújítása.
2011-ben új játszótér (Közalapítvány Dombegyházért)
került kialakításra, megújult
a településközpont is. 2013ra a közbiztonság javítását
célzó kamerarendszer került
kiépítésre, melynek bővítése
folyamatban van.
Folytatás a 3. oldalon
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Dombegyház 2010-2014
Folytatás az 1. oldalról

A „Társulás” jogszabályi
erejénél fogva megszűnt, a
tagok, akiknek elmaradásuk
volt, vagyonukról lemondva
tudták le adósságukat Dombegyház Nagyközség javára.
Rendkívül fontos, hogy az
előrelátó képviselő-testületi
döntést pozitívan bírálta el
a Kormányzat, mely szerint
Önkormányzatunk az Állammal együtt „közös fenntartásban” működteti az Általános
Iskolát. A járás területén ez a
forma két helyen biztosított. A
takarékos gazdálkodás együtt
járt különböző költségcsökkentő beavatkozásokkal (pl.
közös gázbeszerzés). Azon kormányzati intézkedés, mely az
Önkormányzatok adósságának
részbeni, vagy teljes átvállalását biztosította, Dombegyház
Önkormányzat aktuális „hitelkeretének” átvállalására adta.
Mivel Önkormányzatunknak
nem volt adóssága, hitel felvételére- a megfontolt, megalapozott gazdálkodás mellett - nem
volt szükség!
Az ország költségvetésének

elfogadása s az abban történt
változások hatással voltak településünkre is. Az ún. „állami
szanálást” követően központi
elvárás volt, hogy az önkormányzatok költségvetése ne
tartalmazzon forráshiányt.
Az utóbbi két évben –úgy
az idei évben is- sikerült
megvalósítani
Dombegyházon a “forráshiány-mentes”
gazdálkodást. Természetesen
igénybe vettünk minden olyan
lehetőséget, melyre a központi
költségvetés lehetőséget adott,
de ennek megőrzéséhez, fenntartásához jelentős mértékben
a település lakossága, a helyben
működő vállalkozások járultak
hozzá különböző adók formájában, a központi költségvetés
által biztosított „feladatalapú”
támogatása mellett.
Dombegyház Nagyközség
Képviselő-testülete
köszönetét fejezi a lakosságnak,
helyi vállalkozásoknak, akiknek a segítsége nélkül ez a
fontos gazdasági cél nem
valósulhatott volna meg.

Két cikluson áthúzódó
előkészítő és kivitelezési
szakasz befejezésére került
sor 2013. december 11-én, a
Dombegyház-Kisvarjas öszszekötőút átadásának ünnepségével.
Történelmi léptékű fejlesztés érte el ezzel településünket,
magával hordozva a továbbfejlődést. Még áll sorompó, mely
határmetszéspontja
akadályozza, hogy a „határtalanság” ünnepe érjen el hozzánk.

2014. július 24-én a Bukarestben aláírt magyar-román
„Keretegyezmény” kiindulási
alapot biztosít ahhoz, hogy a
Határforgalmi Egyezmény módosításával, melynek tárgyalásai napjainkban zajlanak kormányok, parlamentek között,
elmondhatjuk: Dombegyház,
mint térsége is a régen megszolgált, XXI. századi történelmi útjára lépjen a településen
élő emberek örömére, azok javát szolgálva!

2014. OKTÓBER

60 zsáknyi ruhát
adományoztak

Vasárnap (október 5.) Dombegyházon délelőtt 10 órától
tartottak karitatív napot. A
programot a helyi Polgárőr
Egyesület és a Vöröskereszt
szervezte a Dombegyházi Civil
Egyesület közreműködésével.
Karitatív napra hívták a
dombegyháziakat
vasárnap
délelőtt 10 órától.
A rendezvény során mintegy
60 zsák ruhát osztottak ki a
Dombegyházi Civil Egyesület
a Vöröskereszt és a Polgárőrség
tagjai.
– Ezen napon amellett, hogy ruhaadományt
osztottunk,
egész
napos

rendezvénnyel vártuk az érdeklődőket. A gyerekeknek játszóházat szerveztünk, emellett 3
bográcsban főztünk babgulyást
és több mint 300 palacsintát
sütöttünk.
Szerencsére gyönyörű, napsütéses időnk volt, így sokan
eljöttek – részletezte a napot
Dr. Varga Lajosné a Civil Egyesület elnöke.
Az utolsó falatig elfogyott
a palacsinta és a babgulyás is,
a téli időszak előtt pedig a ruhaneműk is hamar gazdára
találtak.

dr. Varga Lajos

Határtalan célok

Nem titok, hogy a Kormányzat személyes közbenjárásomat kérte –hasonlóan a „Keretegyezmény” előkészítéséhez
– a Határforgalmi Egyezmény
módosításához szükséges előkészítő munkára, a teljes magyar-román határra vonatkozóan.
E munkát is szívesen végzem, annál is inkább, mert
települési érdekünk is fűződik
hozzá.

Dombegyháznak
van
jövőképe és jövője!
Amellett,
hogy
köszönöm mindenkinek négy éves
munkáját, kívánom, hogy sikerrel és egészséggel érjék el
vágyaikat, úgy családi, mint
közösségi életükben!
Nézzék el nekem, hogy olykor hibáztam, felemeltem
a hangom, hisz ezekből is
dr. Varga Lajos
tanultam!

2014. OKTÓBER
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Fejlesztések az elmúlt 4 évben

Folytatás az 1. oldalról

A napjainkban folyó –öt
közintézményt érintő- épületenergetikai beruházás az
intézmények
energiaszükségletének
csökkentésével
évtizedekre hozzájárul a jóval gazdaságosabb fenntartás
megvalósításához, amellett,
hogy a felújított épületek esztétikailag is szebb képet mutatnak. Ez a fejlesztés is 100%os pályázati forrásból valósul
meg.
Mindezek mellett több kisebb, „saját erős” beruházást
sikerült megvalósítani, melyek
növelték az intézményekben
dolgozók, a tanulók és a lakosság komfortérzetét, javították
a településképet (pl. konyhai
páraelszívó, két iskolai tanterem felújítás, iskola előtti
járda felújítása, ún. tiszti lakás
felújítása I. világháborús emlékmű felújítása).
Egyházi pályázatból valósul meg a templomtorony-és
homlokzati rész felújítása. A
Dombegyházi Civil Egyesület
pályázataival konditerem kialakítására és hangtechnikai
eszközök beszerzésére nyílt
lehetőség.
A községi Sportegyesület önkormányzati önerő segítségével infrastrukturális fejlesztést
hajtott végre pályázati úton.
A
településen
működő
valamennyi
civil
szervezet
lehetőségekhez
mért
támogatását teljes ciklusra

vonatkozóan biztosította a
képviselő-testület.
Az infrastrukturális fejlesztéseken túl csökkenő létszám
mellett is sikerült megvalósítani az ügyfélbarát hivatali munkát. Nem csökkent a létszámmal arányosan az ellátandó
feladatok száma.
A „napi” munkán túl fontos
megemlíteni, hogy településünket kitüntető figyelem
veszi körül a magyar állampolgársági eskütételek vonatkozásában.
Eddig több mint 2700-an
tettek esküt Dombegyházon
(e szám lakosságunk létszámának arányában egyedülálló
Magyarországon).

Példa értékű volt a ciklus
folyamán Dombegyház Önkormányzatának a Román
Kisebbségi Önkormányzattal
való együttműködése, mint
ahogy testvér-települési kapcsolatunkat újabb, aláírt megállapodással erősítettük meg
Nagyiratossal. Rendkívül fontos és kiemelt prioritással bírt
és bír Dombegyházon a lakosság életkörülményeinek javítása a munkához való jutás által.
A foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítását célozták a pályázati és önerőből
végrehajtott beavatkozások,
munkaruhától a gépi eszközök
beszerzéséig minden, melyek
javították dolgozóink munkában való komfortérzetét.
Néhány éve a legnehezebb feladatnak tűnt a munka világába
való visszaállítása az embereknek, s főleg gondolati síkon, de
az önmegvalósításon alapuló,
saját munka sikere, kiegészítve
különböző helyi képzésekkel,
napjainkra pozitív fejlődést
mutat.
Jó alapokat ad ez a következő képviselő-testület számára,
hogy rövid időn belül –akár
százfős létszámot is meghaladóan- valós munkahelyeket
alakítson ki a közfoglalkozástól eltérő magasabb bérezés
mellett (pl. szociális szövetkezet). Hasonlóan kedvező alap,

hogy elkészültek a tervek (ingyen), a következő ciklusban
megvalósítandó,
települési
szennyvíz-elvezető
csatornarendszer és tisztító-telep
pályázati úton való megvalósításhoz. Tárgyalások eredményeként, jóval kedvezőbb önerő szükséges ennek elérésére,
mint ahogy „szóba került” az
előző évtizedben. További tárgyalások eredményeként pedig
lehetőség nyílhat arra, hogy
még a „minimalizált”, ún. önerő se terhelje a lakosságot.
Dombegyház Nagyközség
Képviselő-testülete az elmúlt
ciklusban 99 ülést tartott (befejező, soros ülése volt a 100.).
Az évenkénti magas számú
képviselő-testületi ülés és az
ülések között folytatott munka nem kis feladatot rótt úgy a
képviselő-testületre, mint a bizottságokra. A Képviselő-testület tagjai hozzáértéssel és
kellő odafigyeléssel végezték
munkájukat, melyet ezúttal
köszönök!
Egyúttal
megköszönöm
valamennyi
önkormányzati
intézményben dolgozó négy
éves munkáját, dolgozzon
önkormányzati vagy egyéb
dr. Varga Lajos
alkalmazásban!
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Családi, egészségügyi és sportnap
A Dombegyházi Civil Egyesület szervezésében „Családi,
egészségügyi és sportnapot”
rendeztek 2014. szeptember 25-én, Dombegyházon. A
programok délután kezdődtek,
de már a délelőtt folyamán csapatok foglalták el a Balsaráti
Vitus János Általános Iskola
udvarát, hogy minden rendben legyen a kezdésre, és az
ételek is időben elkészüljenek.
Voltak, akik sátrat állítottak,
előkészítették a helyszínt, míg
mások a főzéshez készülődtek.
Tíz csapat indult a főzőversenyen, mindenki megkapta a
főzéshez szükséges húst és az
alap fűszereket, a továbbiakban azonban, már egyedileg
ízesítették a pörköltet a csapatok. Hamarosan az egész
udvaron terjengő, ínycsiklandó illatok fogadták az érkezőket. A programot 14 órakor
dr. Varga Lajos polgármester
úr nyitotta meg, mint a ren-

dezvény a „házigazdája”. Öt
civil szervezet együttműködési megállapodást írt alá bízva
a további közös sikerekben.
„Ropd a táncot” címen, három
produkcióval is bemutatkoztak
iskolásaink. Megtekinthettük
a Dél-Békés Mentőcsoport
bemutatóját, ahol mindenki
számára hasznos, életmentő
tanácsokat hallhattunk, és újraélesztési technikákat sajátíthattunk el! Pappné Gazsi Anna
védőnő előadást tartott arról,
hogy: „Mit és hogyan együnk,
hogy egészségesek legyünk?”
Ezután „Védd magad!” interaktív önvédelmi bemutatót
(Lpkungfu Hungary) láthattunk. A helyi Bájos Banyák
country tánca ismét sikert
aratott. A műsorszámok zárásaként Salsa-bemutatót nézhettünk meg és tanulhattuk el
az alaplépéseket. Ezekkel párhuzamosan volt foci, játszóház, családi sportversenyek,

és egészségügyi szűrés is. A főzőverseny, kispályás focitorna
és a „Együtt mozdul a család”
sportverseny eredményhirdetése következett. A nyertesek
gyönyörű kupákat és tortát
vehettek át megérdemelt jutalomként, ezúton is gratulálunk
mindenkinek! Az est végén a
10 bográcsban főtt pörköltet
burgonyával és savanyúsággal
osztottuk szét a jelenlévőknek,
jó étvágyat kívánva hozzá! Reméljük, mindenki jól érezte
magát, és nem volt hiábavaló
ez a nap! Köszönjük a példaértékű összefogást, sok – a
Dombegyházi Civil Egyesület

rendezvényét - segítő közreműködését, az egyesület tagjainak, önkénteseinek a munkáját! Köszönjük az iskolának,
hogy helyet adott a rendezvénynek! Köszönjük Simonka
György országgyűlési képviselő úrnak, dr. Varga Lajos polgármester úrnak, a Dél-Békés
Mentőcsoportnak, a Dél-Békés
Mezőgazdasági
Termelőiért
Közhasznú Alapítványnak a
támogatást! Köszönjük, hogy
közel 500-an látogattak el, és
tisztelték meg jelenlétükkel
rendezvényünket! dr. Varga Lajosné

Tanévkezdés a Balsarátiban

Szeptember elsején hagyományos tanévnyitó ünnepséget tartottunk a tornacsarnokban. 18 első osztályos kezdte
meg tanulmányait. Ekkor
került sor az energetikai beruházás átadására is. A fejlesztésben kazánok és radiátorok
cseréje, homlokzat- és tetőszigetelés valósult meg, valamint
új színt is kapott iskolánk. Az
önkormányzat saját erőből, padozatot cserélt két tanteremben, valamint az iskola előtti
töredezett járdát is kicserélte.
Részt vettünk a falunapon
is, ahol tehetséges tanulóink adtak műsort, valamint
mazsorett-csoportunk
is
felvonult.

Ugyanebben az időpontban
2 napos táborozáson vett részt
24 tanulónk. Nehéz volt a döntésük, mert csak a szombat
délutáni falunapi programra
értek vissza.
A TÁMOP-3.3.14.A-12/12013-0015 azonosítású számú, „ Kéz a kézben Dombegyház és Orosháza testvériskolai
kapcsolata a fenntartható
környezettudatos fejlődésért”
című pályázatban harmadik
közös diáktalálkozóra került
sor Gyopárosfürdőn.
A diákok szállása erdei
faházakban volt, amely újdonságként szerepelt eddigi
életükben.
Programok: A délután egy
izgalmas sorversennyel kezdődött, egy ÖKO- labirintus
keretében. A gyerekek elmélyíthették a szelektív hulladékgyűjtésről, környezetkáros
anyagokról tanult ismereteiket. Próbára tehették ügyességüket. A csapatok értékes jutalomban részesültek.
– számháború a gyopárosi
erdőben;
– a napot egy hangulatos

szalonnasütés zárta, amely lehetőséget adott, hogy új barátságok szövődjenek a két iskola
tanulói között.;
– a második napon egy
együttes fürdőzés következett
az élményfürdőben.
Szervező pedagógus: Vargáné Gábor Beatrix.
Szeptember közepén szintén a TÁMOP-3.3.14. A-12/12013-0015 számú „Kéz a kézben” testvériskola pályázat
keretein belül iskolánk 24 tanulójának ismételten lehetősége nyílt egynapos ingyenes
kirándulásra a Szarvasi Arborétumba. Programok: Mini
Magyarország
makettpark
megtekintése, séta az arborétumban, végül sétahajózás a
Holt-Körösön. A zuhogó eső ellenére egy élményekben és látványban gazdag napot zártak a
gyerekek. Kísérő pedagógusok:
Vargáné Gábor Beatrix és Szekeres Csaba.
Szeptember második vasárnapján Túri Kis István plébános úr tanévnyitó szentmisére hívott minden érdeklődő
diákot és tanárt a katolikus

templomba. Szeptember végén „Családi, egészségügyi
és sportnapot” szervezett a
dombegyházi Civil Egyesület
az általános iskola udvarán.
Programok: együttműködési
megállapodások aláírása, az
általános iskola gyermekműsora, Dél-Békés Mentőcsoport
bemutatója, játszóház, védőnő
előadása az egészséges életmódról, interaktív önvédelmi
bemutató, táncbemutatók, kispályás focitorna, „Együtt mozdul a család” sportverseny és
főzőverseny.
Az aradi vértanúkról iskolánk tanulói immár hagyományosan Aradon a vesztőhelyen
emlékeztek meg, ahol elhelyezték az emlékezés virágait, és
mécsest gyújtottak. A megemlékezés után Arad belvárosában sétáltak, megtekintették
és megkoszorúzták az aradi
Szabadság-szobrot,
melyet
2014-ben új helyen, a Megbékélés Parkban állítottak fel.
Ez
alkalommal
az
almáskamarási iskola tanulóival közösen utaztunk Aradra.
Sztankovánszki Anna
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Jótékonysági Est
A „Dombegyház Időseiért”
Alapítvány október 4-én negyedik alkalommal rendezte
meg jótékonysági estjét az Idősek Világnapja alkalmából.
Az estre hetekkel korábban
megkezdtük a készülődést,
próbáltuk a mesedarabot,
a táncot, melynek első bemutatója a Gondozási Központ Családi Napján volt
szeptember 5-én.
Mindenki készült. Ki a
szervezésben, meghívók kihordásában, ki a sütemények
sütésében, ajándéktárgyak készítésében jeleskedett.
Sok felajánlás érkezett az
est megrendezéséhez. A terem feldíszítése, készpénzadomány, tombolatárgyak - ebben többek között két torta,
melyet utalvány formájában
kaptak meg a nyertesek. Ezt
az utalványt 1 hónapon belül válthatják be valódi tortára az általuk választott ízben
a Csatlós Cukrászdában. Két
különleges sajttál is volt a nyeremények között - köszönjük
a felajánlónak. A hidegtálak
alapanyagainak nagy részét az
Önkormányzat konyhakertjéből kaptuk, amiért köszönet a
polgármester úrnak jár és mindenkinek, aki felajánlásaival
és munkájával segített sikerre
vinni a rendezvényt.
18 órára megtelt a terem,
amikor Hurguly Lászlóné, a
kuratórium tagja megnyitotta
a rendezvényt.
Néhány
mondatban

beszámolt az alapítványról, annak munkájáról. Megköszönte
az előző évi jótékonysági est
felajánlásait, valamint elmondta, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt öszszegből - mely 112.600 forint
volt - 2 db betegágymatracot,
1 projektort vettek, valamint
23.000 forint tartalékolt öszszegből 2 db vérnyomásmérőt
is vásároltak, összességében
102.000 forinttal mentesítve
a bentlakásos ellátás költségvetését.
Az alapítványi beszámoló
után az est programjának ismertetése következett.
Jómagam a kuratórium elnökeként köszöntöttem a vendégeket, akik megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényt,
majd elmondtam általam választott üzenetként az „Álmo-

dó Öreg Indián” versét.
Ezután a Balsaráti Vitus János Általános Iskola színjátszó
szakkörének tagjai - Gulyás
Imréné tanárnő felkészítésében - az Idősek Világnapjához
kapcsolódó szép műsorral
örvendeztették meg a közönséget, majd Gerendeli György
alpolgármester úr igazi „magyartanáros”, szép beszéde
következett. Beszélt az időskor tiszteletéről, az utánuk
jövő nemzedéknek átadott
értékekről és arról a kölcsönös
viszonyról, amely a fiatalokat
az idősekhez köti, e viszony
fontosságáról, lényegéről. Tóth
Árpád: Kik egy-úton… című
versének néhány szép sorával
zárta szavait.
Majd két műsorszámot tekinthettek meg a vendégek.
Egy mesefeldolgozást és egy
táncos produkciót, mely között
Gulyásné Gabika tolmácsolásában egy idősekről szóló verset
hallgathattunk meg szép zenei
aláfestéssel.
A Gondozási Központ lakói
és dolgozói a” Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” c.
magyar népmesét dolgozták
fel és adták elő nagy sikerrel, majd a dolgozók „Ének
az esőben” - stílusosan esernyővel előadott - táncműsora
következett.
Hagyományosan dr. Varga
Lajos polgármester úr szavaival - melyet a táncos „lányok”

koszorújában mondhatott el zárult a program.
A vacsora és egy kis forralt
bor elfogyasztása után kezdetét vehette a tánc.
22 órakor került sor a tombolahúzásra. Ebben két kislány
volt segítségemre. Azok, akiknek számait idén nem húztuk
ki se csüggedjenek, reméljük
jövőre nagyobb szerencsével
járnak.
JÖVŐRE,
VELETEK
UGYANITT!
Az idei est bevétele 175.000
forint volt, melyet megköszönök minden önzetlen
segítőnek.
Köszönöm mindenkinek, aki
eljött, és a rossz idő ellenére
megtisztelte rendezvényünket. Köszönöm a felajánlásokat, mellyel alapítványunkat
és ezáltal az idős embereket
segítik.
Itt köszönöm meg a dolgozók munkáját, akik fáradhatatlanul segítettek mindenben.
Gróf Széchenyi István szavaival zárom írásomat, mely az
est mottója volt:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Köszönöm, hogy elolvasták soraimat, a „Dombegyház
Időseiért” Alapítvány nevében szeretettel üdvözlöm a
Dombegyházi Friss olvasóit!
Sustik Frencné
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Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2010-2014. évi munkájáról
Tisztelt
Lakosok!

Dombegyházi

Dombegyház Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
178/2013.
(XII.19.) számú határozatával
elfogadta a Képviselő-testület
2014. évi munkatervét, melyben a szeptemberi ülés napirendjeként határozta meg, és
feladatul tűzte ki az Ügyrendi Bizottság 2010-2014-es
választási ciklusban végzett
munkájáról szóló beszámoló
elkészítését.
Az előterjesztést Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014. szeptember 30-án tartandó ülésén tárgyalta.
Az áttekintés a 2010. október 14-től a 2014. augusztus 28-ig végzett bizottsági
munkát kívánja bemutatni.
Dombegyház Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 14én megtartott alakuló ülésén
a 180/2010. (X.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy
Pénzügyi és Ügyrendi bizottságot, valamint Intézmény Társulási Tanácsot hoz létre.
A bizottság tagjainak összetétele egész választási ciklus
alatt változatlan volt.
Az Ügyrendi Bizottság
összetétele: 3 fő
• András István Lászlóné
tag
• Molnár Lajosné tag
• Dr. Varga Lajosné elnök
A Bizottság /tekintettel a
feladatok széles körére/ ülésein állandó meghívottként
(tanácskozási joggal) részt
vett a polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, a hivatal
jegyzője, a jegyzőkönyvvezető. Az aktuális téma kapcsán
meghívást kaptak az intézmények vezetői, az önkormányzat
dolgozói, az előadók, szakértők.
A bizottsági üléseken a
határozatképesség minden
esetben biztosított volt. A
Bizottság tagjai hiányzás esetén minden alkalommal előze-

tesen jelezték távolmaradásuk
okát. A bizottsági munka
zökkenőmentes működéséhez
a hivatali apparátus nagyban
hozzájárult.
Az ülések nagy részét
együttes bizottsági ülés keretében együtt tartottuk a
Pénzügyi Bizottsággal.
A Bizottság az 10/2011.
(V.18.)
számú
határozatával elfogadott ügyrendjében
foglaltaknak
megfelelően végezte tevékenységét.
A Képviselő-testület előterjesztéseihez igazodva, annak
munkatervében
elfogadott
napirendi pontok száma közel
azonos volt az ügyrendi bizottság munkatervében elfogadottakkal.
Az ügyrendi bizottság 20102014-es ciklus ideje alatt 56
alkalommal ülésezett, ezen
idő alatt 270 határozatot
hozott.
2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén a
179/2010. (X. 14.) számú
határozatával
Dombegyház
Nagyközség Önkormányzat
képviselő-testülete felkérte az ügyrendi bizottságot
az SZMSZ átdolgozására,
melyre fél évet adott. Ennek a bizottság eleget tett,
így nem volt akadálya, hogy
a bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület megvitassa és elfogadja Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011 (III.24.)
önkormányzati rendeletét.
A Bizottság felügyelte, hogy
törvényi változásoknak megfelelően mindig szabályos, a
testület működését elősegítő
SZMSZ legyen a képviselők
birtokában, ezért módosító javaslatokkal élt időközben is a
testület felé.
Az önkormányzati képviselő
a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden
év január 1-jétől számított 30
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő
saját vagyonnyilatkozatához
csatolni köteles a vele közös

háztartásban élő házas- vagy
élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatok
átvételével, ellenőrzésével
kapcsolatos feladatot úgy a
képviselők, mint a polgármester estében az ügyrendi bizottság a törvényi előírásoknak
megfelelően minden alkalommal elvégezte, majd az
elvégzéséről tájékoztatta a
képviselő-testületet.
Törvényi változások miatt a
település valamennyi intézményének SZMSZ-ét és alapító okiratát megvizsgálta,
a módosításukra szükséges
javaslatot megtette a képviselő-testület számára.
A bizottság véleményezte
a hivatal, és az intézmények
törvényességi ellenőrzését,
azok alapján javaslatot tett az
intézkedésekre, esetleges módosításokra.
A bizottság elé intézményvezetői, illetve jegyzői
állásra kiírt pályázat került
jogi- és ügyrendi szempontból vizsgálatra és véleményezésre. Az Ügyrendi Bizottság
meghallgatta a pályázatra
jelentkező jelölteket, kialakította véleményét, javaslatot
tett a képviselő-testületnek.
Titkos szavazás esetén
az ügyrendi bizottság látta
el a szavazatszámlálási és
egyéb ügyrendi feladatokat.
Ö s s z e fé r h e t e t l e n s é g i
vizsgálat a bemutatott időszakban nem volt
Helyi népszavazásra és
népi kezdeményezésre vonatkozó előterjesztés 20102014-ig tartó választási ciklusban nem volt.
A
Képviselő-testület
munkatervében meghatározott
előterjesztéseket,
rendeleteket megtárgyalta,
az ott elhangzottak alapján véleményezte, esetenként módosításokat javasolt.
Az Ügyrendi Bizottság
működésének fő célja a testületi ülések szakszerű előkészítése, zökkenőmentesítése,

a jogszabályok betartása.
Ez nem is mindig olyan egyszerű feladat. Olykor kevés a
rendelkezésre álló információ
(önhibánkon kívül), időnként
a jogszabályok megkötötték a
kezünket, mégis dönteni kell,
dönteni úgy, hogy Dombegyház lakosainak legkevésbé
fájjon (ha már fájnia kell), de
hosszútávon a település lakosainak érdeke lebegjen a szem
előtt. (pl. kommunális hulladékszállítás, adó, stb.) Nehéz
ilyenkor a felelősségteljes döntés! Az ülésekre konstruktív
együttműködés volt jellemző,
érvek, ellenérvek hangzottak
el, de igyekeztünk a kompromisszumos megoldásra.
Megköszönöm a bizottság tagjainak, a Képviselő-testület minden tagjának, az előterjesztések
felelőseinek, a hivatal apparátusának a segítőkész,
együttműködő munkáját.
A bizottság mindig az
adott körülmények között
rendelkezésére álló információk alapján a település lakosainak érdekeit
szem előtt tartva igyekezett meghozni határozatait! Négyéves munkánkkal
igyekeztünk a Képviselő-testület, a település lakosságának
szolgálatába
állni! Ezt a munkát legjobb
tudásunk szerint tettük szívünket, lelkünket beletéve.
„Hiba nélküli ember nincs”, így
néha mi is biztos követtünk el
hibákat, de azokat igyekeztünk
mielőbb javítani és okulni belőle! Bízom abban, hogy sikerült
az elvárások többségének megfelelni, és hogy nem okoztunk
nagy csalódást senkinek sem a
négy éves munkánk során! Köszönöm a település lakosságának a bizalmát, mellyel
megtisztelt bennünket!
dr. Varga Lajosné
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FALUNAPI KÉPEK ÉS REFLEXIÓK
Egy koncert margójára
Ismét vendégül láthattuk
a Republic együttest, 2014.
szeptember 6-án, amely zenekar köztudottan a magyar
könnyűzenei élet vezető rock
bandái közé tartozik. A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem: a zenekar hivatalos neve
immár: Republic ‚67.
Ennek a kis névváltoztatásnak az okát a lap hasábjain,
terjedelmi okokból nincs lehetőség részletesen kifejteni, de
az interneten minden egyéb,
velük kapcsolatos információ
mellett erre is választ kaphatnak az érdeklődők. A 2009-es,
első itteni fellépésükön még
láthattuk- hallhattuk az akkori frontembert, az énekes Bódi
László, „Cipőt”, aki sajátos
karakterével sok- sok rajongó
szemében maga volt a „Republic”. 2013-ban sajnálatosan
tragikus esemény következett
be: „Cipő” elhunyt, s a zenekar
énekes-szerző nélkül maradt.

A repülés varázsa
Az ugrálóvárból csaltam el
az unokáimat, Laurát és Barbarát, hogy menjünk repülni.
Egy szóra jöttek! Akkora élmény volt számukra a repülés, hogy egyfolytában arról
beszéltek. Bevallom, nekem is
nagy élmény volt a ballonnal
felemelkedni, látni a falut magasból, de a legszebb élmény az
volt, hogy láttam a kislányok

Bejegyzések a kiállítási
naplóba
Gyönyörű! Nem tudom,
meddig lehet még fokozni, de
minden évben szebb dolgokat
látok. Szívből gratulálok! Köszönöm az élményt!
Molnár Lajosné

A mostani koncertre visszagondolva bennem az fogalmazódott meg, hogy a zenészek
többsége nagyon jól döntött,
amikor a folytatásra, a további közös munkára szavazott.
A frontemberré előlépő Boros
Csaba basszusgitáros- énekes
szemmel láthatóan jól érzi magát ebben a szerepben, a kettős
feladat nem megy a minőség
rovására, sőt, talán most ismerheti meg a nagyközönség

csillogó szemét és azt, milyen
boldogan integetnek az édesapjuknak.
Úgy gondolom,
hogy repülhetnek még az életben, akár űrhajóval is, de ezt
nem fogják elfeledni soha. Egy
„kosár” élménnyel lettünk gazdagabbak. Az a véleményem,
amint azt másoktól is hallottam, jövőre ezt nehéz lesz
überelni.
Papp Mátyásné

a zenész azon kvalitásait, amelyek kibontakoztatására eddig
kevésbé nyílt mód. A zenekar
4 alapembere s a mellettük
ugyancsak kulcsszerepet kapó
állandó közreműködők egy remekül megszervezett, összeállított és levezényelt koncertet
adtak a szépszámú közönségnek, mellőzve a sztárallűröket,
a fellengzősséget. Ez az attitűd
megmaradt a koncert utánra
is, amikor sok-sok rajongóval készítettek közös fotókat,
osztották az autogramokat, s
elbeszélgettek velük, noha idejük rendkívül szűkös volt, hiszen másnap már a tőlünk 500
km-re lévő Kovásznán kellett
fellépniük.
Szóval: láthattunk egy zenekart, amely szakmailag és
emberileg is professzionálisat
nyújtott, s ezért csak az elismerés hangján szólhatunk
róluk. Úgy gondolom, sokan vagyunk, akik örülnénk,
ha néhány év múltán ismét
T. L.
eljönnének hozzánk.

Szépek a rajzok. Köszönet
Gyöngyikének, hogy átadja
kézügyességét a fiataloknak. A
virágos képek is gyönyörűek.
Szép ez a Dombegyház, de a
fotóst illeti a piros pont.
Sárközi Gyuláné
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választására 2014. október 12-én kerül sor.
Dombegyház Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 2014. szeptember 08. napján tartott ülésén
sorsolással határozta meg a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét, amely az alábbiak szerint alakul:
Polgármesterjelöltek:
1.

Vanger Sándor

Független jelölt

2.

Dr. Varga Lajos

FIDESZ –KDNP jelöltje

Önkormányzati képviselőjelöltek:
1.

Kurunczi Melinda

FIDESZ –KDNP jelöltje

2.

Tóth Anna Mária

Független jelölt

3.

Simonfiné Czidor Noémi

Független jelölt

4.

Kovács Zoltán László

FIDESZ-KDNP jelöltje

5.

Kardosné Korom Éva Zsuzsanna

Független jelölt

6.

Dohor Mihály

FIDESZ-KDNP jelöltje

7.

Denucz István

Független jelölt

8.

Czikkel András

Független jelölt

9.

Vasadi Sándor

Független jelölt

10.

Fábián János

Munkáspárt jelöltje

11.

Pokorny Ildikó

FIDESZ-KDNP jelöltje

12.

Kiss Tibor

Független jelölt

13.

Lehoczki Krsjak János

Független jelölt

14.

Tóth Tamás

Független jelölt

15.

Gerendeli György Pál

FIDESZ-KDNP jelöltje

16.

Dr.Varga Lajosné

FIDESZ-KDNP jelöltje

17.

András István Lászlóné

Független jelölt

18.

Csatlós Tamás

Független jelölt

19.

Molnár Sándor

FIDESZ-KDNP jelöltje

20.

Szekeres Zsolt

Független jelölt

21.

Czidor László

Független jelölt

22.

Nádházi Sándorné

Független jelölt

23.

Megyeri András

FIDESZ-KDNP jelöltje

24.

Molnár Lajosné

Független jelölt

25.

Vanger Sándor

Független jelölt

26.

Kerék Terézia

Független jelölt

Érvényesen szavazni legfeljebb 6 képviselőjelöltre lehet.
A szavazás 06 órától 19 óráig tart, a mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb a szavazás napján 15 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Felhívom a figyelmet, hogy szavazni csak érvényes
személyes okmány és lakcímkártya bemutatásával lehetséges.
Dr. Kormányos László
HVI vezető
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