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Szabadság 

A szabadság madara fehér, 

A csőre piros, a lába zöld. 

Már nagyapám ismerhette, 

Apám megszelídítette, 

Anyám szívében fészket rakott. 

Így lettem szabadság madara, 

Láng-ajkamban zöld ágat tartva, 

Kicsiket szárnyam alá vonva 

építem megkezdett fészkünket. 

Közös létünkben hasonlítunk 

egymásra,sokban különbözünk. 

Kik véletlenül kerültek 

e sorba, élik életüket 

megcsontosodva,tudatlanul. 

Így élnek itt, sodródva árral, 

Birkózva élettel-halállal, 

Homályos létük fogságában. 

Pedig… 

A szabadság madara fehér, 

A csőre piros,a lába zöld. 
 

Október 23. a szabadság napja 
 

   „Sokáig kerestek őseim, 
   ……remélve azt, hogy egy szép napon  
   megtalálnak…” 
  

   Mindez megtörtént 1956. október 23-án, 
ugyanis eleink ezen a napon megízlelték a sza-
badság ízét, s már tudták, ez jó nekünk, ezen az 
úton kell haladnunk. 
   ’56-ra emlékezünk, amikor egységbe kovácso-
lódott a nemzet. A szabadság eszménye, a sza-
badságvágy ereje kovácsolta össze. Nemzeti 
ünnepünkké  lett ez a nap,hiszen a nemzet szí-
vébe fogadta. 1956 hősei joggal várják el tőlünk, 
hogy hűek legyünk elveikhez, az általuk képvi-
selt értékekhez, és továbbvigyük azt a hitet, 
egységet, amellyel a magyar nép jövőjéért ál-
dozták életüket. 
   A történelem már sokszor bebizonyította, 
hogy a magyar nép különleges erővel és hittel 

bír, amely újra és újra segíti a talpra állásban, a 
falak lerombolásában. ’56-ban az emberek éle-
tüket áldozták a szabadságnak, nekünk, a jövő-
nek. A szabadságvágy elnyomta a félelmet, az 
igazságérzet felszárította a könnyeket. 1956 
hősei, a pesti srácok, az ifjak és idősek az egész 
világnak megmutatták, hogy a szív, az össze-
tartozás és a haza mire is képes. Nem akartak 
ők mást, csak egy független, szabad magyar 
hazát. A forradalom alapélménye tehát a nem-
zeti egység volt: az az érzés, hogy együtt van a 
nemzet, együtt van az ország. Mindenki felsza-
badult, mert végre világgá kiálthatta az igazsá-
got, mert végre szabadon lélegezhetett. 
   ’56-ban a magyarok változást akartak: helyre 
akarták állítani az igazságon és a szabadságon 
nyugvó törvényes rendet. A forradalom alap-
követelését az egész nemzet osztotta : vissza 
kell szerezni Magyarország függetlenségét. 
Szabadságjogokat, önrendelkezést, szabad vá-
lasztásokat követeltek. Az ’56-os forradalmárok 
valójában a maguk jövőjét és a mi jelenünket 
építették. 
   Elérkezett hát a pillanat, amikor új, mélyebb 
összefüggésben jelennek meg a múlt esemé-
nyei. Eljutottunk oda, ahonnét a múlt minden 
lépése értelmet nyert, és ahonnét a folytatást is 
megtalálhattuk. Halljuk hát meg a hősök sza-
vát, őseink üzenetét, a szabadságról, amely ne-
künk magyaroknak  - miként versemben is 
írom – nem lehet más csak piros-fehér-zöld. 
 

A szabadság vágya 
 

Sokáig kerestek őseim 

a nyomorúságos- kietlen tájakon, 

Remélve azt, hogy egy szép napon 

megtalálnak, s örökre náluk maradsz. 

Mindig, mindig is terád vártak! 

 
                               Máté Istvánné Orosz Margit 
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Ünnepi megemlékezések 
 az 1956-os Forradalomra 

2015. október 22-én 14:00-tól ünnepi megemléke-

zést tartunk a Kazinczy Gábor Általános Iskola 

sportcsarnokában. Az ünnepségen köszöntőt mond 

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és ünnepi 

beszédet mond Földvári István polgármester. Köz-

reműködik az iskola színjátszócsoportja, énekkara és 

a Bánhorváti Népdalkör. Az ünnepi műsor folytatása 

képpen fotókállítást nyitunk meg a Művelődési 

Házban 

– I. Észak-Borsodi fotókiállítás címen 15:00-tól. 

 

Fáklyás Felvonulás 

Gyülekező a Művelődési Házban október 23-án, 

17:30-tól, indulás 18:00-kor.    

 

 

Tisztelt Olvasó, kedves Bánhorvátiak! 

Egy éve már, hogy az Önkormányzati választásokon 

bizalmat szavaztak nekem és a jelenlegi képviselő-

testületnek. Egy rövidke összefoglalóban beszámo-

lok a tevékenységünkről: 

A legfontosabb dolog, hogy a lehetőségeinkhez mér-

ten a községünk működik. A hivatalban, az óvodá-

ban, az iskolában, a családsegítő szolgálatban is 

teszik a dolgukat. A közfoglalkoztatási programunk 

is hozzájárul a községünk fejlődéséhez. 

A mezőgazdasági program,- mely jórészt az étkezte-

tésnek állít elő terméket,- mostanra már szinte min-

dent betakarított. A helyi sajátosságon alapuló prog-

ramunk segítségével a Bán-farm fejlesztése folyik. 

Épületeket újítunk föl, építési törmeléket hasznosí-

tunk, terepet rendezünk, kerítést építünk. Sikerült 

megszépíteni a falumúzeum épületét is. Demeter 

Zoltán képviselő úr jóvoltából épül a községháza. 

Elkészült a napelemes rendszer az iskolára és óvodá-

ra. Megújult a Művelődési házunk és aszfalt került a 

Mátyás király útra. 

Két gépjárművel gazdagodott a községünk: a pol-

gárőrség használatába került egy Suzuki terepjáró, a 

Hivatal pedig egy Renault falubuszt tud üzemeltetni 

a közösség érdekében. Az elmúlt egy évben az ün-

nepeinket, programjainkat megtartottuk. A képvise-

lőtestület aktívan, a lakosság érdekében dolgozik. 

Köszönöm mindenkinek ez alatt az egy év alatt ne-

kem, a testületnek, a falunak, hivatalnak, intézmé-

nyeknek nyújtott segítségét. Biztosan vannak olya-

nok is akik keveslik a teljesítményt. Tőlük türelmet 

kérünk. A terveink szerint, a lehetőségeinkhez mér-

ten tesszük a dolgunkat: 

      

    Földvári István 

    polgármester 

 

 

ISKOLAI HÍREK 
 

Szeptember 1-jén kezdetét vette a 2015/2016-os 

nevelési-oktatási év, melynek beindításához a sok 

segítséget /festés, parkettacsiszolás, lakkozás/ kap-

tunk a helyi önkormányzattól. Jelenleg a magvalósí-

tás fázisában van a napkollektorok felszerelése, 

mellyel ismét nagy lépést tettek a fejlődésünkért. 

Köszönettel tartozunk a segítségükért, támogatásu-

kért. 

A nyári szünet alatt nyári táborokkal igyekeztünk 

tartalmassá tenni diákjaink hétköznapjait, illetve 

ezzel igyekeztünk a szülők válláról levenni a gyer-

mekfelügyelettel járó terhet. Gyermekink nagyon jól 

érezték magukat a számukra szervezett programo-

kon. Az elkövetkező években is terveink között sze-

repel a nyári táborok szervezése, illetve megvalósí-

tása. Bánhorváti, Nagybarca és Vadna települések 

polgármesteri, képviselői segítségével sikerült meg-

teremteni az anyagi hátteret, amelyért diákjaink és 

nevelőtestületünk nevében mondok köszönetet. 

Mint minden év, ez a tanév is hozott változásokat, új 

feladatokat. Változást jelentett, hogy 3 fővel csök-

kent a pedagóguslétszámunk, illetve a tanév során 

további 2 fővel csökken a létszámunk nyugdíjazás 

miatt.  

A nevelő-oktató munka terén is jelentős feladatot 

kaptunk, melynek folyamata elkezdődött. Jelenlegi 

elvárás az oktatási intézményekkel szemben a minő-

ségi színvonal emelése és az iskolák közötti különb-

ségek megszüntetése. Ennek érdekében bevezetésre 

került  a pedagógus, vezető, intézmény önértékelése, 

az erre épülő a tanfelügyeleti rendszer, illetve a pe-

dagógus minősítés. Ezek az értékelési formák több-

letfeladatot jelentenek valamennyi pedagógus részé-

re, de a gyermekek érdekében történik. Nevelőtestü-

letünk képességeit, teherbírását ismerve biztosan 

mondom, hogy eredményesen helytállunk az értéke-

lések során. A folyamat résztvevőinek 

/pedagógusok, szülök/ tájékoztatása az elmúlt idő-

szakban már megtörtént. 

Ebben a nevelési-oktatási évben is biztosított tanuló-

ink számára a tanítási órák, szakkörök, korrepetálá-

sok mellet a gyógytestnevelés, fejlesztés, az úszás-

oktatás, gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozások, 

pályaválasztási tanácsadás, fogászati szűrés, szín-

házlátogatás. Minden törvényi kötelezettségünk 

biztosított, melyhez jelentős mértékben hozzájárul a 

kazincbarcikai tankerület. Segítségükkel sikerült az 



 

intézményünkben megoldanunk a 100%-os szakos 

ellátottságot is óraadó, áttanító pedagógusokkal.  

Intézményünkben tanuló diákok 16.00 óráig tartóz-

kodnak az iskolában. Legfontosabb feladatuk az 

ismeretek elsajátítása, a tanulás. Természetesen 

emellett igyekszünk minél változatosabb programo-

kat szervezni számukra a délutáni szabadidő hasznos 

eltöltésére. A délutáni hiányzásról csak az intéz-

ményvezető adhat engedélyt írásos formában. 

A tanítás nélküli munkanapokon, illetve az iskolai 

szünetekben igény esetén gyermekfelügyeletet biz-

tosítunk. Ezt az igényt szülők a felmérések idején 

írásban tehetik meg. 

2015.október 22-én nemzeti ünnepünk méltó meg-

ünneplésére kerül sor, melyre nagyon nagy szere-

tettel várjuk a kedves szülőket, hozzátartozókat, a 

községünk lakóit és minden érdeklődőt! 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. 

csütörtök/ az őszi szünet utáni első tanítási nap no-

vember2./hétfő, melyhez jó pihenést kívánok! 

 

 

Kakszi Erzsébet 

Intézményvezető 

 

 

 

Nevelési évünket tovább szervezeti átalakítás után 
kezdtük. A mályinkai óvoda társulásával négyre 
emelkedett intézményeink száma.  

Óvodáink: 
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda 
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tag-
óvodája 
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Nagybarcai 
Tagóvodája 
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Mályinkai 
Tagóvodája 

Az elmúlt időszakot eredményesen zártuk, melynek 
során bevezetésre kerültek – és a nyár folyamán 
némiképpen módosultak - a működést szabályozó 
dokumentumaink. Ezek egységes értelmezése, gya-
korlati megvalósítása és szervezetünk fejlesztése, a 
négy intézmény folyamatos együttműködése hang-
súlyos feladatunk a 2015/16-os nevelési évben. 
Mindent meg kívánunk tenni azért, hogy gyermeke-
ink mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben 
tartásával biztosítani tudjuk részükre a megfelelően 
jó óvodai körülményeket és légkört. 

Nagy büszkeség számunkra, hogy az Oktatási Hiva-
tal által minősítési eljárásra kijelölt óvodapedagó-
gusaink 100 %-os kiváló eredményt értek el. 
 

Játékos oviköszöntővel indítottunk szeptember 
elsején, ahol megannyi meglepetés várta az oviso-
kat és lufihajtogató bohóc műsorát is élvezhették.  
Szüreti hagyományokat is megismerhettek, mely-
nek alkalmával ellátogattunk Mátyás István pincé-
jébe, ahol az általunk vitt szőlőt ledaráltuk, mustot 
kóstoltunk, szüreti dalosjátékokat játszottunk. 
Ügyes ovisaink felléptek a szüreti fesztiválon Tar-
donán. A takarítás világnapja alkalmából tiszta kör-
nyezetünk érdekében szorgoskodtunk az udvaron. 
Műsorral köszöntöttük a nagymamákat és nagypa-
pákat az idősek estjén. A Zöld völgy által szervezett 
Válts Zöldre! elnevezésű interaktív programon  
nagyon jól éreztük magunkat és sok ajándékkal gaz-
dagodva tértünk haza. A magyar népmese napját 
több éve szeptember 30-án Benedek Elek születé-
sének évfordulója alkalmából ünnepeljük. Az álla-
tok világnapján a Platthy kastély állatállományát 
tekinthettük meg, ezúton is a kastély tulajdonosá-
nak a lehetőséget és a minket fogadóknak a finom 
palacsintát. Visszafelé a Kriston Balázskáék házi 
állatait etettük és simogattuk. „Nyitva van az ovi-
kapu”alkalmából most a zene világnapján vendége-
ink voltak a szülők, ahol betekintést nyerhettek a 
mindennapjainkba és közös játék, éneklés, tánc 
tette színessé a délelőttöt. Meseszínházban is vol-
tunk a fenntartónknak köszönhetően, ahol a Bibuczi 
gyermekszínház Nagyotmondó Tóbiás című előadá-
sát tekintettük meg. Most is, mint minden ősszel 
felállítjuk a madárházat, kihelyezzük a madáretető-
ket, hogy a rossz idő beálltával etethessük és meg-
figyelhessük madarainkat. 
Minden héten hittanon, zeneóvodán, játékos be-
szédfejlesztőn, tornacsarnoki testnevelésen, ké-
pességfejlesztésen, játékos számítógépes foglalko-
záson vehetnek részt az ovisok a mindennapi tevé-
kenységek mellett.  
További kiemelkedő programjaink lesznek  a ha-
gyományápolás jegyében a „Tök jó nap”- játékos 
feladatokkal, töklámpás készítésével, a Márton-napi 
vigasságok, a Katalin ág hajtatása, az András napi 
disznóságok, a Luca búza ültetése, majd az advent 
meghitt időszaka. 
Rossz gyerek nincs.  
Van fáradt. Bizonytalan. Olyan, aki fél, túlpörgött, 
érzékeny. Szeretetért, figyelemért küzd.  
De jó gyerek.  
És, ha türelemmel, bíztatással, jó példával nevelik, 
még jobb akar lenni. 
 



 

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 
óvodavezető 

 

 

 

 

Ezúton köszöntjük Bakos Pétert, községünk legidő-

sebb férfi tagját.  

1925. október 23-án Bánhorváton született. Kívá-

nunk Péter bácsinak további jó egészséget, kellemes 

időtöltést szerető családja körében. 
 

 
Tájékoztató 

a Bánhorváti – Mucsony - Nagybarca Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

működéséről 

 
TISZTELT LAKOSSÁG! 

 
1998. évtől működik Mucsonyban a 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

2005. évtől intézményünk társulásos formában látja 

el feladatait Bánhorváti és Nagybarca 

községekkel. A szociális alapszolgáltatások 

megszervezésével intézményünk segítséget nyújt a 

szociálisan rászoruló lakosok részére saját 

otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 

életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 

állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáik megoldásában. 
 

Szolgáltatásaink bemutatása 
 

Házi segítségnyújtás:  

Ellátási terület: Mucsony, Bánhorváti, 

Nagybarca 
 

Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő 

önálló életvitelének fenntartását-szükségleteinek 

megfelelően-lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási 

tevékenység különösen 

 az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat 

kialakítása és fenntartása, 

 az orvos előírása szerinti alapvető 

gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

(gyógyszerfelíratás, kiváltás havi egy 

alkalommal, indokoltság esetén havi két 

alkalommal) 

 közreműködés a személyi és 

lakókörnyezeti(közvetlen lakókörnyezet) 

higiéné megtartásában 

 postai ügyintézés heti egy alkalommal 

 bevásárlás, (a közelebbi boltokban, 

áruházakban) napi egy alkalommal 

 az ellátást igénybe vevő segítése a számukra 

szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 

 szükség esetén a bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözés segítése. 

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 
 

Családsegítés:  

Ellátási terület: Mucsony, Bánhorváti, 

Nagybarca 
 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 

problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára 

nyújtott szolgáltatás. 

Szolgáltatásaink: 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára 

tájékoztatás a szociális, családtámogatási és 

társadalombiztosítási ellátások formáiról, az 

ellátásokhoz való hozzájutás módjairól, 

feltételeiről, illetve ezen ügyek intézésében 

segítség nyújtása (öregségi nyugdíj, özvegyi 

nyugdíj, árvaellátás, méltányossági 

nyugdíjemelés egyszeri segélyek igénylése 

egészségpénztártól, ill. nyugdíjfolyósítótól) 

 ügyintézés: hivatalos levelek, kérelmek, egyéb 

beadványok megírásában való segítségnyújtás 

nyugdíj igénylés, egészségkárosodáson alapuló 

ellátások-(rehabilitációs vagy rokkantsági 

ellátás, családi pótlék, gyes stb.) 

 a szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére szociális, életvezetési és 

mentálhigiénés tanácsadás nyújtása 
 

Gyermekjóléti Szolgálat: 

Ellátási terület: Mucsony, Bánhorváti, 

Nagybarca 
 

Tevékenységének általános célja, hogy elősegítse az 

illetékességi területén lévő gyermekek védelmét, 

testi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, jólétét, családban 

történő nevelkedését, hozzájáruljon 

veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek 

családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, 

segítse a kiemelt gyermek családjába történő 

visszahelyezését. 

Szolgáltatásaink: 

 családgondozás a személyes segítő kapcsolat 

keretében 

 a szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett 

gyermek ellátása, 

 a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos 

jelzések fogadása 

 kapcsolattartás a jelzőrendszerben résztvevő 

szakemberekkel 



 

 gyermekpanasz meghallgatása 

 életvezetési tanácsadás 

 családi konfliktuskezelés 

 krízishelyzetben lévő várandós anyák segítése 
 

Intézményünk dolgozói 
 

Bánhorvátiban: 

Házi segítségnyújtás 

Nagyné Veres Ágota szociális gondozó 

Manner Mária szociális gondozó 

Kiss Flóriánné szociális gondozó 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Deák – Szinyéri Csilla részmunkaidős gyermekjóléti 

családgondozó 

Bánhorváti és Nagybarca községekben a 

családsegítő családgondozói feladatokat Nagy 

Zsuzsanna látja el. 

A közalkalmazott szociális gondozók munkáját a 

településeken közfoglalkoztatásban résztvevő 

munkatársak segítik. Horváth Anna, Szeleczki 

Ferencné, Rigó Csabáné, Pallai Sándorné, Kocsisné 

Veréb Enikő. 
 

Ügyfélfogadási rendünk helyszíne és időpontja 

Intézményünk székhelyén: 3744 Mucsony, Bányász út 3. 

Hétfő: 10.00-12.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-15.30 

Csütörtök: 12.00-15.30 

Péntek: nincs ügyfélfogadás 

 
Nagy Zsuzsanna családsegítő családgondozó a 

települési önkormányzatok hivatali épületeiben érhető 

el, a következő időpontokban: 

Október 21. Szerda 

8:30-11:30 – Nagybarca 

12:00-15:30 – Bánhorváti 

November 4. Szerda 

8:30-11:30 – Nagybarca 

12:00-15:30 – Bánhorváti 

Elérhetőségeink: Bánhorváti – Mucsony - Nagybarca 

Szociális, Családsegítő és                           

Gyermekjóléti Szolgálat 
             3744 Múcsony, Bányász út 3. 

  Tel: 48/528-204 

        Intézményvezető tel.: 06-20/431-4860 

 E-mail: csaladsmucsony@freemail.hu 

 

Mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy mások 

segítségére van szüksége. Forduljon hozzánk 

bizalommal, együtt könnyebben megtaláljuk a 

megoldást a felmerülő problémákra! 

 

Tisztelettel:  

 

Borosné Bodnár Mária s.k., 

intézményvezető 
 

 

Tájékoztatás a helyi rendeletekről 

A Képviselő-testület 2015. szeptember 29. napján 

tartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el az alábbi 

rendeleteket: 

I. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és 

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14. ) 

IRM rendelet rendelkezései alapján a helyi adóren-

deletek felülvizsgálata alapján új rendeletek kerültek 

megalkotásra – melyek a lakosság számára többlet 

terhet nem jelentenek - és a tárgyban született ko-

rábbi rendeletek hatályon kívül lettek helyezve az 

alábbiak szerint: 

1.) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

rendelet esetében 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a magánszemélyek kommunális adójá-

ról szóló 8/2004. (XII.16.) önkormányzati rendeletét 

és az azt módosító 7/2005. (VI. 2.) és a 11/2006. 

(XII. 14.) önkormányzati rendeleteket hatályon kí-

vül helyezte és új rendelet kerül elfogadásra a ma-

gánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2015. 

(IX. 30.) önkormányzati rendelet néven. 

2.) a helyi iparűzési adóról szóló rendelet eseté-

ben 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének szóló 9/2004. (XII. 16.) önkormányzati 

rendeletét és az azt módosító 8/2005. (VI. 30.), a 

9/2009. (XII. 17.) és a 7/2010. (XII. 9.) önkormány-

zati rendeleteket hatályon kívül helyezte és új rende-

let került elfogadásra a helyi iparűzési adóról szóló 

10/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet néven. 

3.) az építményadóról szóló rendelet esetében 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének az építményadóról szóló 7/2011. (VI. 

2.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte 

és új rendelet került elfogadásra az építményadóról 

szóló 11/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 

néven. 

II. A közösségi együttélés alapvető szabályairól 

szóló 12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 

biztosítja a közösségi együttélés szabályaival ellen-

tétes, de szabálysértésnek vagy bűncselekménynek 

nem minősülő tevékenység, mulasztás vagy jogelle-

nes állapot szankcionálását.   

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 

magatartások esetén az I. fokú önkormányzati hatás-

mailto:csaladsmucsony@freemail.hu


 

kör címzettje a jegyző, a másodfokú hatóság a Kép-

viselő-testület.  

Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-

nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ren-

delkezéseit kell alkalmazni a rendeletben foglalt 

eltéréssel, mivel e magatartások miatti eljárások 

önkormányzati hatósági ügynek minősülnek.  

A helyi önkormányzat képviselő-testületének rende-

lete alapján megállapítható közigazgatási bírság 

felső határa - a jogsértő személyétől függően - ter-

mészetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A közigaz-

gatási bírság felső határát az önkormányzati rende-

letben a jogsértés jellegével arányban kell megálla-

pítani. 

Dr. Szécsi Ottó 

    jegyző 

 

 

A Bánhorváti Községi Önkormányzat 

az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumával együttműködve kiírta 

a 2016. évre a BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

a 2015/2016. tanév második, illetve a 

2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan. 
 

A pályázatok beadási határideje: 

2015. november 9. 
 

A pályázóknak az űrlapot elektronikus formában a 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

oldalon kell kitölteni, majd kinyomtatni, aláírni és a 

kötelező mellékletekkel együtt az Önkormányzathoz a 

fenti határidőig eljuttatni. 

 
Kötelező mellékletek: 

- hallgatói jogviszony igazolás 

- jövedelem igazolás 

 

Földvári István 

    polgármester 

 

Lángos Fesztivál 
 

Az idei, immár kilencedik Bánhorváti Krumplis 

Lángos Fesztivál november 28-án kerül 

megrendezésre az általános iskola sportcsarnokában. 

A hagyományokhoz hűen idén is változatos 

hagyományőrző programokon vehetnek részt a 

kedves érdeklődők. Várjuk továbbá azok 

jelentkezését, akik tudnak nekünk segíteni az ételek 

elkészítésében! 

Jelentkezni lehet a Művelődési Házban november 

15-ig. A fesztivál részletes programjáról, 

folyamatosan adunk közre híreket novembertől a 

facebookon, a falu honlapján és a képújságon. Addig 

is kérünk mindenkit, hogy ajánlja bátran barátainak, 

ismerőseinek a rendezvényt. 

 

Deák-Szinyéri József 

kulturális szervező  
 

 

 

MEGHÍVÓ 

Bánhorváti Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2015. november 4-én /szerdán/ 

17 órakor 

közmeghallgatást tart, 

melyre ezúton tisztelettel meghívjuk 

 a község lakosságát. 

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
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