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Pályázatok benyújtásáról 
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Édesanyákat köszöntöttek
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Mónika irányításával a hittanosok mutattak be részleteket Jézus 
tanításaiból, majd ókét követte az egyházi kórus Aradi Zsolt vezetésével.
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Pályázatok benyújtásáról döntöttek
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lapítsa meg, 

:s; a bizottság 
Gyula Tüzép Kft. 

ág javasolja,

esetben akkor derül fény a problémára, amikor a szivattyúk leállnak és a 
hidroglóbusz kiürül. A hivatal a lakosságot megpróbálja minél szélesebb 
körben értesíteni. Az gondot jelenthet, ha valaki nem rendelkezik helyi 
kábeltelevízióval, ezért javasolta, hogy a tájékoztatást függesszék ki a 
hivatal melletti hirdetőtáblára is. A beruházás az év közepéig kell, hogy 
elkészüljön.
A 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban a 
polgármester előadta, hogy jelen módositás a MÁK költségvetéssel 
kapcsolatos javítást, valamint a 32/2015. (II. 25.) önkormányzati 
képviselő-testületi határozat miatti módosításokat tartalmazza. A Magyar 
Államkincstár a 2015. évi költségvetés ellenőrzése során feltárta, hogy a 
polgármester illetményét nem az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalnál, 
hanem az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatai 
között kell kimutatni. Ennek következtében a KÖH-nél a személyi 
juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint az 
intézményfinanszírozás 8 489 000 Ft-tal csökken. Az önkormányzat 
költségvetési szervekhez nem tartozó feladatai a személyi juttatások 
és munkaadókat terhelő járulékok 8 489 000 Ft-tal növekedett, az 
intézményfinanszírozás 8 489 000 Ft-tal csökken. Az önkormányzat 
32/2015. (II. 25.) képviselő-testületi határozatában 1 fő 
létszámcsökkentést rendelt el.
A testület megalkotta Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
9/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) számú rendelet módosításáról. 
Pluhár László ismertette, hogy az Alföldviz Zrt. árajánlatot tett az eleki 
szennyvíztelepen lévő eszközök megvételére. Elmondta, hogy az Alföldvíz 
Zrt. ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos eszközökre már tett hasonló 
ajánlatot.
Zsidó Ferenc György képviselő, a pénzügyi és társadalmi kapcsolatok 
bizottságának elnöke.ismertette, hogy ezen eszközök addig nem érnek 
semmit, míg azok értékesítésre nem kerülnek. Tájékoztatott, hogy a 
pénzügyi és társadalmi kapcsolatok bizottsága az előterjesztésnek 
megfelelően javasolja elfogadásra az Alföldvíz Zrt. vételi árajánlatát.
Dávid Rémusz képviselő, az ügyrendi és szociális bizottság elnöke 
tájékoztatott, hogy a bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja 
elfogadásra az Alföldviz Zrt. vételi árajánlatát. A képviselő-testület 
elfogadta az Alföldvíz Zrt. vételi ajánlatát az Elek Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő eleki szennyvíztelepen lévő eszközök megvásárlására.
A polgármester tájékoztatott, hogy a „Kistérségi (járási) startmunka- 
mintaprogram" keretében történő árubeszerzés tárgyában a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság meghozta döntési javaslatát, melyet dr. Kerekes Éva jegyző

A Kbt. 67.§. (7) b) pontja nem engedi meg, hogy olyan hiánypótlás 
kiküldésére kerüljön sor, mely a szakmai ajánlat módosításával jár. Név

mintaprogram" keretében történő árubeszerzés tárgyában a döntési 
javaslatnak megfelelőn hozta meg döntését. Ezt követően a polgármester 
zárt ülést rendelt el.

A testület május 6-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott a 2015. évi 
nyári gyermekétkeztetésre szóló pályázat benyújtásával kapcsolatban.
Pluhár László polgármester ismertette, hogy a Magyarország 2015. évi 
Központi Költségvetéséről szóló (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 
2014. évi C. törvény alapján 2015-ben is lehetőség van pályázni a nyári 
gyermekétkeztetés támogatására. A költségvetési törvény 3. melléklet 1.3. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az emberi erőforrások minisztere 
által meghirdetett gyermekszegénység elleni program keretében nyári 
étkeztetés biztosítása, támogatása tárgyú pályázat szerint, a 
gyermekvédelmi támogatásra jogosult kiskorú gyermekek részére legalább 
43 és legfeljebb 53 napon keresztül, 2015. június 16. és augusztus 28. 
között kell egyszeri meleg ételt biztosítani. A támogatás összege 440 
Ft/nap/fő. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az alapanyagköltség 
legalább 30%-át őstermelőtől, mezőgazdasági vállalkozótól, 
közfoglalkoztatásból származó alapanyagok beszerzésére fordítják. A 
rendelet a településeket hátrányos helyzetű, leghátrányosabb helyzetű és 
egyéb kategóriába sorolja. Elek városa a hátrányos helyzetű kategóriába 
tartozik. Eleken a GYVK-ra jogosultak 55%-a részesülhet a támogatott 
étkezésben, de azon túl a saját forrásból támogatott gyermekekkel 
megegyező számú gyermekétkeztetésre pályázhat a város. A támogatásból 
étkeztetett gyermekek létszáma 150 fő. Saját forrással a pályázatot nem 
egészítik ki. A pályázat legalább 34%-os támogatást garantál.
Az a pályázó részesülhet magasabb összegű alaptámogatásban, aki a 
következő feltételek egyikét vállaljatl. az étkeztetéshez kapcsolódóan 
szabadidős programot biztosit a gyermekek számára, amelynek 
megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat igazolja; 2. a 
pályázati kiírásban számára előírtnál nagyobb arányú saját forrást biztosít; 
3. az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg 
legalább 30%-ának megfelelő értékben közfoglalkoztatás keretében 
az adott településen megtermelt vagy előállított anyagokból biztosítja 
( „ f  pont). Az önkormányzat pályázatában az 1. és 3. f) pontban leirt 
feltételeket vállalja.
Az előző években a támogatás 100%-os mértékű volt. Amennyiben a 
támogatás intenzitása alacsonyabb a tervezettnél, a létszám arányosan 
csökkenthető.
A tájékoztatást követően a testület döntött a pályázat benyújtásáról.
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Fáklyás felvonulás No comment

Április 30-án este városunkban fáklyás felvonulás volt a Reibel 
Mihály MűveISdési Központ és Könyvtár szervezésében. A mintegy 
50 fő -  a polgárőrség és a rendőrség biztosításával -  végigvonult a 
már hagyományossá vált útvonalon, a temetőtől a kerékpárúton a 
sportpályára. Az eseményen részt vett Pluhár László polgármester is. 
A felvonulókat zeneszó kísérte végig az úton. A város központjában 
még többen csatlakoztak a menethez. A sportpályán a 
városüzemeltetés dolgozói által előre elkészített máglyát kicsik 
és nagyok együtt gyújtották meg. Amíg a láng elég magasra szállt, 
addig a résztvevők vidám történetekkel múlatták az időt. Amikor a 
tűz hamvadni kezdett, a művelődési központ igazgatója, Árgyelánné 
Tóth Erzsébet mindenkinek megköszönte a részvételt, egyben 
minden résztvevőt meghfvott a másnapi majálisra.
Ezúton is köszönjük a polgárőrségnek, a rendőrségnek és a 
városüzemeltetés dolgozóinak a segítséget. Reméljük, a jövőben 
nagyobb érdeklődés kíséri majd ezt a rendezvényt.

J. M. Huszár Gabriella

Színes lu fik , sör, v irs li

igazi pörgős zenékre, latin ritmusra épülő táncmozdulatokat mutatott Megyei Cigánylakosok Egyesülete helyben készített és kínált kóstolásra

Kürti Miklós, a nyugdíjas-egyesület tagja és Sárosi Dániel biztosította szervezésben és lebonyolításban ezt a sikeres majálist, 
a mulatós hangulatot. Mindeközben a gyerekeket arcfestés és kreatív Juhászné Kiss Henrietta
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Óvodások ünneplőben „Édes-kedves nagyanyókám 

Anyák napja van ma,
Olyan jó, hogy anyukámnak 

is van édesanyja..."
A május, mint minden évben, most is az édesanyák 
és nagymamák köszöntésével kezdődött 
óvodáinkban. Óvodánként, csoportonként más-más 
műsorral készültek gyermekeink erre a napra. 
Versek, énekek, dalos játékok, zenés-táncos 
produkciók tették meghitté, bensőségessé ezeket 
a pillanatokat. Az anyukák, nagymamák 
elérzékenyülése, könnyei is azt bizonyították, hogy 
csemetéink előadása sikeres és szívet melengető 
volt. (Anyák napja: II. sz. óvoda -  április 28-29., I. 
sz. óvoda -  május 5., III. sz. óvoda -  május 8.)

Anyák-napi ünnepség

A Napsugár Nyugdíjas Klub május 7-én tartotta anyák-napi 
ünnepségét a Reibel Mihály Művelődési Központ kistermében. A 
vendégeket Árgyelánné Tóth Erzsébet igazgatónő kedves szavakkal 
köszöntötte. A intézmény vezetője a szebbnél szebb, anyákhoz 
szóló versidézettel könnyekre fakasztotta nemcsak az édesanyákat, 
hanem a nagymamákat, dédnagymamákat is. A közel 30 perces 
műsorban versekkel és dalcsokorral hálálták meg a fiatalok a szülők 
és a nagyszülők áldozatos munkáját. Az édesanyák könnyekig 
meghatódva mondtak köszönetét a színvonalas műsorért. A 
programot követően frissen sütött diós és lekváros kiflivel is 
kedveskedtek az ünnepségen résztvevőknek. A rendezvény egész 
délután tartott, így a klubtagok egy kellemes és tartalmas napot 
tölthettek el egymás társaságában. Sz. Á.

Felhívás napközis táborra
Az eleki Reibel Mihály Művelődési Központ nyári napközis 
gyermektábort szervez 6 éves kortól 12 éves korú általános iskolás 
tanulók számára. A tábor kezdő időpontja: június 22. (hétfő) reggel 
8 óra, záró napja július 3. (péntek) 16 óra. Részvételi díj 8000 Ft/10 
nap, ami tartalmazza az ebédet és a felmerülő egyéb költségeket. 
Jelentkezni a művelődési központban lehet írásban, jelentkezési 
lap kitöltésével és szülői beleegyezéssel. Jelentkezési határidő: 
június 3. Amennyiben a gyermek jogosult az ingyenes étkezésre, 
kérjük, hozzon erről igazolástl RMMKK

Vidám gyereknap
A gyereknap, a felhőtlen, boldog mozgás, a szabadon választott 
játékok, a finomságok csemegézése mindig egy kis meglepetést

megismerésére, a mozgásra építettek az óvó nénik. Az 1. sz. 
óvodában pónilovaglás és versenyjátékok színesítették a délelőttöt. 
A 3. sz. óvodában bűvészmutatványok ámították el a gyerekeket a 
Pithon Magic Show közreműködésével.

Pályázat: Életúton
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a KUK, mint fenntartó 
„Életúton" címmel pályázatot hirdetett a 2014. évi Közúti Közleke
désbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében, 
melynek célja az általános iskolák támogatása olyan 
közlekedésbiztonsági program megvalósításában, mely alkalmas 
a tanulók és a szülők együttes megszólítására, a legfontosabb 
közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő 
terjesztésére. Iskolánk is pályázott erre a felhívásra, melynek 
keretein belül szerveztünk az iskola 3. és 4. osztályosainak, 
valamint szüleiknek egy közlekedési szabályokat ismertető, 
felidéző délutánt. A programot Pelle Ágnes készítette elő, és a 
főszereplő -  a gyerekek és szülők mellett -  Niktila Erzsébet 
iskolarendőr volt. A tanulók hasznos ismeretekkel, iskolánk pedig 
tárgyi eszközökkel gyarapodott ezzel a pályázattal. Pelle László
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Német diákok Eleken Kiváltaná forintosított hitelét?
Nagy volt a várakozás, az izgalom, a „nyüzsgés" április 12-én este a

5700 Gyula, Október 6. tér 14.

nlapunkra és használja a
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Félezer k ilom éter egy jó  ügy érdekében
Majd' félezer kilométert futott Tóth László, a BSI békéscsabai érkezve Pluhár László polgármester köszöntötte őt és a hozzá
futónagykövete az idén másodszor megrendezett megyefutás csatlakozottakat, majd egy kis vízzel és süteménnyel kedveskedett
keretében, melynek célja a futás, az egészséges életmód szeretetének nekik. A futónagykövet beszélt a futás fontosságáról és az egészséges
népszerűsítése volt mind a felnőttek, mind a gyermekek körében. életmód jelentőségéről. A körülbelül 20 perces energiagyőjtés után

feltöltődve vágott neki az aznapi utolsó 
kilométereknek. Sikeresen teljesítette a 
43,5 km-es maratoni távot a 
Nagyka marás-Medgyesegyháza-Kétegyhá 
za-Elek-Gyula útvonalon, de a küldetés itt 
még nem ért véget. Másnap Gyulán újra 
„eldördült a rajtpisztoly", és Tóth László 
nekivágott a nagy útnak. A 11 nap alatt 
számos kitartó jelentkező támogatta a 
futót azzal, hogy bizonyos szakaszokat 
vele együtt gyűrtek le.
Az embert próbáló táv megtételének célja 
volt még egy beteg muronyi lány 
támogatása. Szűcs Marika oxigénhiánnyal 
született, melynek következtében 
szervezetében Little-kór alakult ki. A 
betegség miatt Marika mankó nélkül már 
nem tud járni. A család nehéz anyagi 
helyzete miatt eddig nem is gondolhattak 
saját autóra. A futónagykövet reményei 
szerint a településeken áthaladva 
támogatókra talál, akik adományaikkal 
hozzásegíthetik Marikát ahhoz, hogy 

A kihívás április 21-én a békéscsabai Szent István térről egy bonusz egy gépkocsi tulajdonosa legyen. A jó ügy érdekében a megyefutás
körrel indult, it t  a helyi diákok is csatlakoztak a futás szerelmeséhez, szervezésében idén Felföldi Sándor, az Összefogás a Sérült 
Tóth László 36 Békés megyei település (köztük Elek) érintésével tette Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke is László segítségére 
meg a 487 km-t mindössze 11 nap alatt. Városunkba az esemény sietett. Az akció utolsó állomása szintén Békéscsaba főtere volt, 
negyedik napján, április 24-én érkezett meg a vele kocogó, hasonlóan ahová május 1-jén érkezett meg a futás helyi hírnöke, aki abban 
mozgást kedvelő kísérőkkel együtt. A településen belüli táv megtétele bízik, hogy az esemény sokakat motivált mozgásra. Azt reméli, 
alatt iskolánk néhány tanulója is felhúzta a „nyúlcipőt" és vele együtt hogy Marika is támogatókra talál, és hozzájuthat az életét kissé 
futottak be az itt kijelölt pihenőhelyre. A polgármesteri hivatalhoz megkönnyítő autóhoz.

Kerékpártúra Lőkösházára -  iskolások találkoztak
A TÁMOP 3.1.4. „Partnerség és hálózatosodás" elnevezésű projekt révén 
jutott el iskolánk néhány tanulója a szomszédos településre, hogy közös 
kulturális és sporteseményen vegyenek részt a lökösházi iskola 
tanulóival.
Április 23-án 23 gyerek kerekezett át Lőkösházára Dávid Rémusz és 
Nagyné Nádor Gabriella testnevelőtanárok vezetésével. Nagy László, 
az iskola SZMK-szervezetének vezetője is csatlakozott a csapathoz, 
így ők felügyeltek az úton a szabályos közlekedésre.
Az első program helyszíne a művelődési ház volt, ahol a költészet 
napja tiszteletére összeállított, színvonalas zenés-verses műsort 
nézték meg a mieink és a vendéglátó diákok, nevelők. Ezután 
labdarúgó-képességeiket mérték össze a két település fiatal focistái 
a sportpályán. Az izgalmas mérkőzések után felkerekedett a biciklis 
csapat, s hazafelé jövet -  egy kis kitérővel -  megcsodálták a Bréda

kastélyt. Az ott ajándékba kapott papírsapkákkal, tele élményekkel, 
jól kifáradva érkeztek meg késő délután Elekre.
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Májusi könyvajánló

Szakmasztár kiá llítás


