Öcsödi Hírek

XXIV. évfolyam 166. szám

2015. február

Ára: 100 Ft

Milliárdos beruházás zárul Öcsödön

Fótók: Csontos Anikó

ÖCSÖDI HÍREK 2

Sajtóközlemény

Milliárdos beruházás
zárul Öcsödön
Elkészült az öcsödi szennyvízhálózat. Többéves tervezést követően gyors és ütemezett munkával kiépült
Öcsödön a szennyvízhálózat. Az ünnepélyes átadásra
2015.01.16. napján 11 órakor került sor az Öcsödi Művelődési Házban (5451 Öcsöd, Hunyadi u. 62.). A projekt
keretében 1432 ingatlan kapott csatlakozási lehetőséget
új, összesen 29 kilométer hosszú szennyvízvezeték hálózat épült, hosszútávon is elősegítve, hogy Öcsöd egészséges, fejlődő, szép település maradhasson.
A projektzárón Molnár Bálint polgármester mondott
köszöntőbeszédet. A nyílt nappal egybekötött rendezvényen jelen volt és beszédet mondott Hevesi Zoltán Ajtony
zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt
közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, Boldog István országgyűlési képviselő, a kivitelező SADEMagyarország Mélyépítő Kft és TIEF Terra Kft képviseletében Szabó Tibor területi igazgató, továbbá Kis Csontos
Béla az Oviber Kft műszaki ellenőre. A rendezvényen
részt vettek továbbá az üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt és a
Forrás Unió Kft projekt menedzser szervezet munkatársai, továbbá Berecz Zsolt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke. A rendezvény a színpadon elhelyezett szalag átvágásával zárult.

Az „Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása” című
és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053 számú Európai Uniós
pályázat keretein belül, 1.534.044.189,- Ft támogatást
nyert a település a szennyvízhálózat kiépítésére. A projekt 2013. évben indult, majd a szükséges engedélyezési
folyamatok zárulta után 2014. évben kezdődött a gyakorlati kivitelezés. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetően megvalósított beruházás amellett, hogy komfortosabbá teszi az életet, az
ingatlanok értékét is növeli Öcsödön és hosszútávon segíti a település fejlődését.
Projektadatok: Projekt megnevezése: Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása
Projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053
Támogatási konstrukció: KEOP Szennyvízelvezetés és
tisztítás megvalósítása
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közműfejlesztési és
Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály Szennyvízkezelési Osztály, 1111 Budapest, Fő utca 44-50.
A támogatás összege: 1.534.044.189,- Ft
Sajtóinformáció: +36703136456

Beszámoló

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 18. napján megtartott üléséről

A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodást jóváhagyta.
A napirend 2. pontja
Előterjesztések:
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szegedi Mátrix
Közhasznú Alapítvánnyal közös
ruhaadományozásról szóló előterjesztést véleményezte és jóváhagyja. A Szegedi Mátrix Közhasznú
Alapítvány 10 mázsa használt ruhaneműt adományozott, melyet a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
110 rászoruló család között osztott
szét. A megmaradt ruhaneműket a
Gyermekjóléti Szolgálatnak adta át,
amelyről jegyzőkönyv készült.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgyűjtésről szóló előterjesztést elfogadja.
A hulladékgyűjtéshez szükséges
szemetes zsákot az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár biztosítja,
illetve gondoskodik az összegyűj-

tött hulladék elszállításáról.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lovári nyelvtanfolyam
indításáról szóló előterjesztést elfogadja. Két korcsoportot indít 8 és 14
év, illetve 14 év feletti jelentkezőknek. A tanfolyamot Nagy Viola és
Lakatos Erzsébet diplomás oktatók
fogják tartani.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az autentikus roma
táncoktatásról szóló előterjesztést
elfogadja. Két korosztályban oktatják a jelentkezőket 0-18 év, illetve
18 év felett. Az oktatók Jakab Barbara, Kovács Gabriella, Ifj. Kolompár Sándor, Kolompár Istvánné,
Kolompár László.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Biblia óra tartásáról szóló
előterjesztést elfogadja. A biblia óra
a roma írni-olvasni nem tudó emberek számára kerül megtartásra. Az
órákat Kolompár Henriett tartja. A
Bibliaóra a Művelődési Házban kerül
megrendezésre.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete az önkéntes szociális
munka vállalásáról szóló előterjesztést elfogadja. Olyan rászoruló
roma embereknek kerül sor segítségnyújtásra, akik nem képesek önállóan ellátni magukat (bevásárlás,
ház körüli munkák, étkeztetés). Az
önkéntes szociális munkát a képviselő-testületi tagok, illetve Jakab
János, Kolompár János és Lakatos
Erzsébet végzik.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a karácsonyi adományozásról szóló előterjesztést elfogadja.
Az adomány tárgyát élelmiszer és
ruhaadomány képezi. Az adományokban olyan roma származású
emberek részesülhetnek, akik rászorulók, illetve hátrányos helyzetűek.
Az adományok szállítási költsége az
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatát terheli.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Holdkő Alapítványhoz informatikai eszközök beszerzésére. Megbízza a Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökét a pályázat előkészítésének
megszervezésével.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 20. napján megtartott üléséről

A napirend tárgyalása
előtt interpelláció:
Molnár András: Interpellált a Piactér területén található hulladékgyűjtő
edényzetekkel, az épület állapotával valamint a Vörösmarty út és a Kiss J. sor kereszteződésében lévő közvilágítással kapcsolatosan.
Gál Imréné: Interpellált az úthibákkal
valamint a kőterítéssel javított úttal kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Lóczi Lajos intézményvezető: A szeméttárolókat rendszeresen ürítjük a Piactéren, de azok a tárolók nem ekkora
hulladékmennyiség tárolására lettek kihelyezve. Az árusok nagyon sok szemetet
hagynak maguk után. Az ajtót ismét javítjuk. A Széchenyi úton lévő kátyúk javítását megismételjük, félreértés miatt sikerült rosszul. A lámpatesttel kapcsolatban
csak annyit tudok mondani, hogy jelezzük
az E.ON felé.
Molnár Bálint polgármester: A Vörösmarty út javítása önkormányzati kezdeményezés, előkészítjük az útalapot.
A Batthyányi út végét ellenőrizzük és
javítjuk.
A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Alapszolgáltatási Központ munkájáról szóló beszámolót azzal, hogy elismerését fejezi ki a területen dolgozók
munkájáért.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a szociális igazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület megalkotta a
2014-2015 évi fűtési idényre a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szó-

ló 8/2014./XI.21./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az adóztatás helyzetéről szóló beszámolót azzal, hogy elismerését fejezi ki
a területen dolgozók munkájáért.
A Képviselő-testület megalkotta helyi
adókról szóló 9/2014./XI.21./ számú önkormányzati rendeletét.
A napirend 3. pontja
A Képviselő-testület megalkotta Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014./XI.21./ számú önkormányzati
rendeletét.
A napirend 4. pontja
Előterjesztések:
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és
a mellékelt formában elfogadja az
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd Nagyközség Roma
Nemzetiségi
Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodást.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja
a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodás módosításáról szóló 68/2014./IX. 11./
számú testületi határozatát.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tiszakürt
Községi Önkormányzat számára történő iskolabusz tulajdonba
adásáról szóló előterjesztést azzal
a feltétellel, hogy továbbra is iskolabuszként működtesse Tiszakürt
Község Önkormányzata a gépjárművet, illetve, hogy más települé-

sek is igénybe vehessék a gépjármű
használatát.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gépjármű
vásárlásáról szóló előterjesztést
azzal, hogy a gépjárművásárláshoz
szükséges 900.000.- Ft-ot az Öcsödi
Közbiztonsági Közalapítvány biztosítja. A gépjármű üzembentartói
feladatait az Öcsödi Polgárőr és
Tűzoltó Egyesület látja el.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület közötti együttműködési megállapodást.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetet
mond a Kovács Mihály Gazdasági
Alapítványa által az Öcsödi Tóth
József Alapszolgáltatási Központ
részére nyújtott 1.000.000.- Ft támogatásért.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
A napirendi pontok megtárgyalása után
a két ülés között végzett munkáról beszámolt Molnár Bálint polgármester:
• November 4.-én mindhárom Társulás ülésén részt vettem.
• November 17.-én Kunszentmártonban jártam Bata Péterrel, ahol egy
Rendőrségi Fórumon vettünk részt.
• November 18.-án ismét társulási
ülésen voltam.
• November 19.-én a Pénzügyi és
Társadalompolitikai Bizottság ülésén vettem részt.

Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Öcsöd
csatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű KEOP1.2.0/2F/09-2010-0053 azonosító számú beruházás fizikai megvalósítása befejeződött. Kiépült összesen 29 km hosszúságú gerincvezeték, 5 db átemelő, valamint 1432 db bekötés.
A Bácsvíz Zrt üzemeltető tájékoztatása alapján eddig mintegy
700 háztartás/intézmény kötött rá a rendszerre. A korábbiakban részletesen beszámoltunk a rákötés feltételeiről. A rákötésre
a 30.000,- Ft/ingatlan összegű érdekeltségi hozzájárulás megfizetését követően, a Viziközmű Társulat igazolása alapján kerülhet sor, illetve a rákötést követően az üzemeltetőt értesíteni
kell. Akik nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, azoktól adók módjára leszünk kénytelenek behajtani a tartozásukat.
Aki eddig nem tett eleget az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének, vagy nem építette ki a házi rákötést, kérjük, hogy
haladéktalanul tegyen eleget kötelezettségének. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az állampolgár, amennyiben a műszakilag rendelkezésre álló köz-

csatornára nem köt rá talajterhelési díjat kell fizetni, amelynek
minimális összege 1200 Ft/m3. A talajterhelési díj településünkön 2015. év tavaszán kerül bevezetésre.
A Bácsvíz Zrt folyamatosan ellenőrzi a házi rákötéseket és figyelemmel kíséri az üzemeltetést. Felhívom a figyelmüket, hogy
szigorúan tilos a csapadék, bel és talaj vizet a szennyvízkezelési
rendszerbe vezetni, mert ez a rendszer túlterhelését okozhatja.
Amennyiben az önkormányzat, vagy az üzemeltető ilyet tapasztal, bírsággal sújthatja a tulajdonost.
Gondoljanak arra, hogy ha üzemzavart okoznak, úgy annak
következményei a település valamennyi lakosát érinti.
A hátralévő időben is azon dolgozunk, hogy pályázati támogatásokkal tovább csökkentsük a lakossági önerőt.
A pénzügyi tárgyú kérdéseikkel az Öcsödi Víziközmű Társulathoz (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.) fordulhatnak. A kapcsolattartó elérhetősége: Erdei Andrea ügyintéző, tel: 56/310-001.
Üdvözlettel:
Molnár Bálint
polgármester
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 18. napján megtartott üléséről

A napirend tárgyalása
előtt interpelláció:
Molnár András: Interpellált a Népdalkör 40. éves fennállásának ünnepségével
valamint a Művelődési Házban lévő színpadra vezető lépcsővel kapcsolatosan.
Gál Imréné: Interpellált az ivóvízzel
valamint a temetővel kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: A Művelődési Házban a színpad mögötti lépcsőhöz csináltatunk korlátot. A BÁCSVÍZ
Zrt.- nek jelezzük a vízzel kapcsolatos
problémát.
Lóczi Lajos intézményvezető: Megpróbáljuk a temető útjait elegyengetni, a gödröket betemetni. Sajnos az esőzések miatt
csak ideiglenes a probléma megoldása.
A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési tervének javaslatában nem szereplő ellenőrzésekre a
Képviselő-testület, a Pénzügyi Bizottság,
a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők kezdeményezésére kerülhet sor.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a pályázatok helyzetéről szóló beszámolót.
A napirend 3. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Társulások tevékenységéről szóló
beszámolót.
A napirend 4. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó nyersanyagnormát 2015. január 1. napjától elfogadta
az előterjesztett formában.
A Képviselő-testület megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2014./XII.19./
önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület megalkotta az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 12/2014./XII.19./önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület megalkotta a
köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló 13/2014./XII.19./önkormányzati
rendeletét.
A Képviselő-testület megalkotta az önkormányzat közművelődési feladatairól, ellátásának módjáról és a közösségi színterek használatának szabályairól
szóló 14/2014./XII.19./ önkormányzati
rendeletét.
A Képviselő-testület megalkotta a hiva-

tali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és családi esemény engedélyezésének
szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló
15/2014./XII.19./önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület megalkotta az
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 16/2014./XII.19./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 5. pontja
Előterjesztések:
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 100 darabos
„öcsödi szőttes” gyűjtemény megvásárlásáról 2015. év első negyedévében hoz döntést a gyűjtemény
szakértővel történő felértékeltetése
után és a költségvetési források ismeretében.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy Öcsöd, Vörösmarty
út 48/a szám alatti ingatlan ½ részét
nem vásárolja meg.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Öcsödi
Közbiztonsági Közalapítvány megszűnése után az Önkormányzatra
visszaszálló vagyonból biztosít egy
gépjárművet, amit az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület részére
üzemeltetésére átad.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az önkormányzati képviselők köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvételének
igazolását.

• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy a kormányhivatali képzésen az önkormányzati képviselők
tanúsítványt szereztek.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy egy már
meglévő számla alszámlájára pénzt
gyűjt játszótér létesítésére, és az ös�szegyűjtött összegből a piactér területén kezdi meg a kiépítést.
A napirend 6. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
A napirendi pontok megtárgyalása után
a két ülés között végzett munkáról beszámolt Molnár Bálint polgármester:
• November 22.-én a Népdalkör 40
éves évfordulójának ünnepségén
vettem részt.
• November 25.-én a szociális dolgozókat vendégeltük meg.
• November 27.-én Szolnokon voltam
Komlós Lajosné jegyzővel, ahol a
Kormányhivatal adott tájékoztatót.
• November 29.-én Szilágyi Imre
szépkorút köszöntöttem.
• December 2.-án koordinációs ülésen vettem részt.
• December 4.-én az önkormányzati
nyugdíjasainkat vendégeltük meg.
• December 8.-án Társulási ülések
voltak.
• December 16.-án koordinációs
ülésen, illetve bizottsági ülésen
voltam.
• December 17.-én Tiszazug Rendőre
címet adtam át Kunszentmártonban. Ugyan ezen a napon tárgyaltam a kamerarendszer kiépítésével
kapcsolatban.
• December 18-án a területfejlesztési
nonprofit Kft. ülésén vettem részt.

Tájékoztatás
a Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel
szerződöttek számára
Azok a magánszemélyek, akik megtartották a
Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel kötött szerződésüket a jövőben az alábbi számlaszámra utalják a
havi részletüket 88000019-10019494.
Az Öcsödi Víziközmű Társulat kérte
a Fundamenta Lakáskassza Zrt-t, hogy
ügyfeleivel vegye fel a kapcsolatot.
Öcsödi Víziközmű Társulat
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Közmeghallgatással egybekötött
2014. december 11. napján megtartott üléséről

A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és tudomásul vette a nemzetiségi önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról és a 2015. évre tervezett
feladatokról szóló tájékozatót.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nag yközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárg yalta és jóváhag yta
a Szer vezeti és Működési Szabályzat
módosítását.
A napirend 3. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta és jóváhagyta a megkötött
együttműködési megállapodásokat:
• a Kunszentmárton Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával
• a Jász- Nagykun Szolnok Megyei
Kormányhivatal Kunszentmártoni
Járási Hivatala Járási Munkaügyi
Kirendeltségével
• a Kunszentmártoni Rendőrkapitánysággal
• az Öcsödi Községgondnokság és
Könyvtárral
• a Tóth József Alapszolgáltatási Köz-

pont Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatával
• az Öcsödi Szivárvány Óvoda és
Bölcsődével
• az Öcsödi József Attila Általános Iskolával,
• Szolnok Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával.
A napirend 4. pontja
Előterjesztések:
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
107. § (3) bekezdése alapján tudomásul veszi Kolompár Henriett
Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köztartozásmentes adózói adatbázisba
történő felvétele igazolását.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja,
hogy Roma Estet szervez 2014. december 20.-án a Művelődési Házban,
cigány ünnepi köszöntők előadása,
tanítása témában. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 10.000 Ft-ot
fordít az est megrendezésére.

• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy mozi látogatást szervez
2015. február hónapban a Szarvasi
Moziban, azoknak a diákoknak,
akiknek a tanulmányi átlaga 3,5-et
meghaladja. A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 15.000 Ft-ot fordít a
program megvalósítására.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy karácsony alkalmával
adományt oszt a rászoruló családoknak. Amennyiben nem kap a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
adományt, saját költsége terhére
ajándékozza meg a családokat.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy Kolompár Henriett
elnök saját Vodafone telefon szerződését átírja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére, aminek
vonzata, hogy a telefonszámla
70%-a az önkormányzat költségvetését terheli.

Sajtóközlemény

Nyert az új
napelemes pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóság
2015.01.19 –i döntésével 30.284.744,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a „Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközség egyes közintézményein”
című KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438 azonosító jelű pályázatunkat.
A 2014. évben benyújtott pályázat célja Öcsöd Önkormányzatának 6 intézményében napenergia-hasznosító (fotovoltaikus) rendszerek kiépítése. Ezek az intézmények: Egészségház, Idősek Otthona, Juhász Béni és
Köztársaság úti iskola, Köztársaság és Vörösmarty úti
óvoda. A projekt keretében az intézmények villamos energia igényének részleges kiváltása valósul meg. A projekt
közvetlen célja az intézmények számára való költséghatékony működési környezet megteremtése, azok működési költségeinek jelentős csökkentése. A beruházás
hatására a jelenleg fogyasztott villamos energia jelentős

hányadát napelemes rendszerek termelik majd meg, tekintettel arra, hogy a létrehozandó rendszerek kizárólag
saját energiaellátásra vannak tervezve, azok tervezett
energiahozama alatta marad az intézmények jelenlegi átlagos villamos fogyasztásának. A vételezés továbbra is
hálózatra való csatlakozáson keresztül történik majd. A
Támogatási Szerződés előkészítése folyamatban van.
Projektadatok:
Projekt megnevezése: Napelemes mintaberuházás
Öcsöd Nagyközség egyes közintézményein
Projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438
Támogatási konstrukció: Környezeti és Energia Operatív Program
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, 1111 Budapest, Fő
utca 44-50.
A támogatás összege: 30.284.744,- Ft
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Karácsonyi műsor az iskolában
Az adventi időszak és a karácsony utáni
napok gazdagok a néphagyományokban,
szokásokban, hiedelmekben a magyar
nyelvterületeken. A fogyatkozó, majd
erőre kapó fény sok varázslatot, jókívánságot tartalmazó szokást hozott létre, melyeket főleg férfiak adtak elő.
A 3. osztály a legjellegzetesebb Kárpátmedencei néphagyományokat idézte meg
műsorában: a Luca napi kotyolást, a betlehemezést, a regölést, az apró szentek napi
korbácsolást, és az újév köszöntést.
A sok kelléket, összehangolt színpadi
mozgásokat igénylő műsorra igen lelkesen
készült a 17 szereplő. December 19-én, a
2014-es év utolsó tanítási napján mutatták be a gyerekek a Művelődési Házban
az előadást az iskola tanulóinak. A műsort mécsesekkel megvilágított fényjátékkal zárták le a harmadikosok. A közönség
vastapssal jutalmazta az előadást.
A szereplők névsora: Bankó Bianka, Borbély Bence István, Budai Dániel Sándor, Fazekas Regina, Kiss Erika
Blanka, Kiss Zoltán Dániel, Kolompár
Sándor, Kovács Attila Herceg, Lakatos
Angelo, Molnár Maxim, Radácsi Róbert, Sziládi Gergő, Szűcs Roland Erik,
Török Balázs László, Török Virág Nikolett, Tuskán Erik, Vigh Milán. Felkészítőik Osztrovszkiné Eszteró Ildikó és Rózsa Éva voltak, a színpadi munkálatokban
Szegény Andrea segített.
Köszönetet mondunk Komlós Lajosnak a hangosításért, valamint a Művelődési
Ház dolgozóinak munkánk segítéséért.
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„Fogjunk össze
a játszótérért!”
Vannak ügyek, melyet érdemes támogatni, már pedig egy játszótér létrehozása is egy ilyen. Egy-egy célért való összefogás
sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoportja akarja
megmutatni mire képes. Ezek az emberek nem a világ megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. Az Önkormányzat több
éven keresztül pályázatot nyújtott be a játszótér megvalósítása
érdekében, de a pályázatokat nem támogatták, ez viszont nem
tántorította el a lelkesedőket egy újabb próbálkozástól: jótékonysági bált szervezünk az ügy előrehaladása érdekében.
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
106/2014./XII.18./ számú testületi határozatával megtárgyalta
és elfogadta, hogy egy már meglévő számla alszámlájára pénzt
gyűjt játszótér létesítésére, és az összegyűjtött összegből a piactér
területén kezdi meg a kiépítést.
„Lépésről lépésre haladunk.” Első lépésként egy jótékonysági
bált rendezünk 2015. április 11-én a Művelődési házban. A bál
egy folyamat kezdete, biztosan lesznek további lépések az ügyben, és egyre közelebb kerülünk a célhoz. Köszönet mindenkinek,
aki bármilyen módon hozzájárul az esemény megszervezéséhez.
Rendezvényünk célja a játszótér megvalósításához szükséges
anyagi fedezet –önerő- összegyűjtésének elősegítése. Rendezvényünk teljes bevételét az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
69800061-11043797 játszótér számlára utaljuk.
A számlára bárki teljesíthet befizetést. Csekket a Takarékszövetkezetben és a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.
„A siker nem a körülményektől, hanem a hozzáállástól függ!”
/Andrew Matthews/
Szervezők

Belterületi
kamerarendszer
Öcsödön
2012. év óta több pályázatot nyújtottunk be térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, sikertelenül. Próbálkoztunk nagy és kis
kamerarendszerekkel egyaránt. 2014. évben a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatás igényléséről szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján újra pályáztunk
bővíthető, korszerű térfigyelő kamerákra, továbbá a kamerák
által gyűjtött képinformációkat feldolgozó informatikai rendszerre. A Belügyminisztérium második körben 3.474.854,- Ft
összeggel támogatta a térfigyelő rendszerünk kiépítését. Ez a támogatás kevesebb, mint az eredeti rendszer kiépítésre tervezett
bekerülési költség, így a műszaki tartalmat át kell dolgozni.
Az Önkormányzat létrehozott egy számlát, ahol elkülönítve
kezeli a Kamerarendszer kiépítésre szánt támogatási összeget.
Több telepítési hely kiépítésével (kamera által megfigyelt terület) a település biztonsága növekedne.
Lehetőség van a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Öcsödi Kirendeltség által vezetett 69800061-11043780 számú számlára hozzájárulást befizetni.
Molnár Bálint
polgármester

Tisztelt Lakosság!

A Holt-ág Alapítvány az Önök
személyi jövedelemadójának
egy százalékából az elmúlt adóévben
304 ezer forintot kapott.
Kuratóriumunk nevében ezúton is
szeretném megköszönni a felajánlásaikat.
Szeretnénk, ha ebben az évben is
támogatnák alapítványunkat adójuk
egy százalékával.
A felajánlásaikból összegyűlt összeg biztosan
a falunkban marad, amit igyekszünk hasznos célokra fordítani. A kuratórium döntése alapján ebben az évben is folytatni szeretnénk a tavaly megkezdett nádvágást az
ATIVIZIG hajójával.
Adószámunk: 18842494-1-16
Tisztelettel:
Molnár András
kuratórium elnöke

Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Tisztelt Támogató!
Az Öcsödi Polgárőrség működéséhez
keresünk támogatókat.
Amennyiben lehetősége van,
támogassa adója 1%-val az egyesületet.
A rendelkező nyilatkozatára
az alábbi adószámot írja:
18830589-1-16
Majd kérjük a Rendelkező Nyilatkozatot
tartalmazó borítékra írja rá a nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, és
így csatolja az adóbevallásához,
vagy juttassa el azt az adóhatósághoz.
Segítségét előre is köszönjük!
Polgárőrség

Tisztelt Lakosok!
Fogadóóra a Könyvtárban
Minden hónap második
szerda délutánján kettő órakor
Izbéki Ferencné tart fogadóórát
a mozgáskorlátozottak részére.
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Október 6.

Az Öcsödi József Attila Általános Iskola tanulói október 6-án ünnepség keretében megemlékeztek az aradi vértanúk
hősiességéről.
Az 5. évfolyamosok előadását reggel
az iskola tanulói, 13 órától a község lakói tekinthették meg. Az előadás közben
a szereplők 1-1 szál virágot is elhelyeztek
a szabadságharc vértanúi emlékére állított
kopjafákon.
Az ünnepségre a tanulókat Kiszelné
Pigler Anna és Kiss Istvánné készítette fel.
Képek: Csontos Anikó
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Nemzeti ünnep – október 23.
2014. október 22-én a Művelődési Házban emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulójáról.
Két előadás zajlott le 12, illetve 13 órai
kezdéssel. Az elsőn felsős tanulók, a másodikon alsósok, szülők, érdeklődők, községünk vezetői ültek a közönség soraiban.
A műsort az általános iskola 7.a és 7.b
osztályos tanulói adták (21 fő szerepelt)
nehéz pillanatoktól sem mentes próbák
után. A felkészítő nevelők Farkas Tibor és
Jakab István voltak.
A visszajelzések alapján elmondható,
hogy a műsor méltó volt az alkalomhoz.
Képek: Csontos Anikó
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Karácsonyi hangverseny

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a
Karácsonyi hangverseny az általános iskola aulájában. Ezen az
eseményen a Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak produkcióit hallgathattuk meg. A hangversenyre a tanulókat a zeneiskola tanárai készítették fel. A
gyerekek nagy izgalommal léptek ki a közönség elé. Voltak szín-

vonalas egyéni előadások különböző hangszereken (furulya, hegedű, zongora, kürt, trombita), de a gyerekek tanáraikkal együtt
zenélve is megcsillogtathatták tehetségüket. A közönség – a gyerekek hozzátartozói, a zeneiskola vezetői és tanárai, iskolánk pedagógusai – nagy érdeklődéssel hallgatta a különleges élményt
nyújtó előadást.
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Karácsonyi táncest
A Karácsonyi táncestet a karácsonyi
programsorozatunk keretében rendeztük meg. Iskolánkban a Szilver Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény táncpedagógusa, Mayerné Zsíros Gabriella látja el a
tánctanítás feladatkörét testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon. A tanulók az elsajátított tudásukra alapozva
karácsonyi bemutatót tartottak a szülők
számára ezzel is hozzájárulva az adventi
készülődés hangulatához. A szülők valóban nagy érdeklődést mutattak az esemény iránt, hiszen zsúfolásig megtelt a
Művelődési Ház mindkét előadáson. A
rendezvény bevételét, 102.700 Ft-t az iskolai Diákönkormányzat pénztárában helyeztük el, és felhasználása az egész tanulóifjúság javára történik.
Partnerintézményeink is örömmel fogadták meghívásunkat erre a látványos
előadásra, s szívesen jöttek el képviselőik
az óvodából, a Nagyközségi Önkormányzattól, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól, a rendőrség és az SZMK részéről.
A közönség vastapssal jutalmazta a
színvonalas bemutató minden szereplőjét.
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Rendőrségi hírek
Biztonságtechnikai eszközöket telepítettek
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság biztonságtechnikai eszközökkel segíti a megyében élő
szépkorúakat.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság több megyei településen élőkre is ki kívánta terjeszteni.
Ehhez az „Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyé-

ben” (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0036)
projekt adott lehetőséget.
2015. januárjában Öcsödön, Mesterszálláson, Mezőhéken mintegy 9 időskorúnál, 17 eszközt telepítettek (mozgásérzékelővel ellátott halogén fényvető,
személyi riasztó, mozgás és ajtónyitás
érzékelővel egybeépített számkódos riasztó, mozgásérzékelővel ellátott han-

gos-riasztó, elektronikus ajtóék). Az eszközöket a szolgáltató képviselője adja, a
körzeti megbízottak segítségével adják át
az idős embereknek és szerelik fel – működésük bemutatásával – a szépkorúak
otthonába.
A rendőrök továbbra is mindent megtesznek a szépkorúak biztonságának védelme érdekében.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
a csúszós utak veszélyére hívja fel a járművezetők figyelmét.
Beköszöntött a tél. Túl vagyunk az
első hóesésen, szinte heti rendszerességgel esik ónos eső. Az előrejelzések szerint
tartósan számolni kell a téli időjárási körülményekkel.
A balesetek megelőzése érdekében
kérjük a járművezetőket, hogy elindulás
előtt tisztítsák meg az autójukat a hótól,
a jégtől, a párától, hogy a kilátás minden
irányban biztosított legyen. Vezetés közben ugyanis nem csak előre kell figyelni,
hanem a két oldalsó irányból érkező gyalogosokat, kerékpárosokat és a többi gépjárművezetőt is észlelni kell.
A járművezetők eg y része nem f ig yel oda a meg változott út viszonyok-

ra, nem ismeri fel az abban rejlő veszélyeket. A hőmérsék let csökkenésével a
havas, jeges úttesten való közlekedéskor megnő a jármű megcsúszásának
veszélye, különösen fékezéskor, valamint útkanyarulatokban való haladáskor. Amíg nem történik meg az utak
teljes tisztítása, erre különösen oda
kell f ig yelni.
A téli időszakban jellemzően megnő a
pályaelhagyással járó és a nem megfelelő
követési távolság megtartásából eredő balesetek száma. A vezetéstechnikai hibákból hamarabb baleset származhat. A kisebb követési távolság, a hirtelen gyorsítás
és fékezés, az útkanyarulat nagy sebesség-

gel való megközelítése, valamint útkanyarulatban való erőteljes fékezés balesethez
vezethet.
Aki eddig még nem tette meg és lehetősége van rá, szereltesse fel a téli gumit,
mert 7 °C alatt a nyári gumik tapadása
nem biztonságos. Fontos, hogy a lábbeli,
melyben vezetnek, ne legyen vizes vagy
havas, ezzel megelőzve, hogy a láb menet közben le ne csússzon a pedálról.
A KRESZ betartása mellett mindig a
megváltozott út- és látási viszonyoknak
megfelelően válasszák meg járművük sebességét.
Fekete Tamásné r.őrnagy
kiemelt főreferens

Tisztelt Lakosság!

Felhívás

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a 106/2014./
XII. 18./ számú testületi határozatával elfogadta, hogy egy már meglévő
számla alszámlájára pénzt gyűjt játszótér létesítésére és az összegyűjtött összegből a piactér területén
kezdi meg a kiépítést.
A Játszótér megvalósításának érdekében lehetőség van hozzájárulást
befizetni a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Öcsödi Kirendeltség által vezetett 6980006111043797 számú számlára.
Molnár Bálint
polgármester

Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány törvényi kötelezettségének tesz eleget ezzel a felhívással. A személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásából származó összeg felhasználásához várjuk a javaslatokat.
Kérjük, mindenki írásban jelezze szándékát, milyen programhoz, tevékenységhez kéri az alapítvány
anyagi segítségét, illetve milyen összeget igényelne
hozzá. A kérelmet az alapítvány kuratóriuma bírálja el aszerint, hogy milyen összeg áll rendelkezésre,
illetve a program, tevékenység mennyire illeszkedik
az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi
Alapítvány profiljába. A javaslatokat az alapítvány titkárának (Osztrovszkiné Eszteró Ildikó) kell leadni.
Leadási határidő: 2015. április 15.
A hattagú kuratórium április végéig dönt a kérelmek
elfogadásáról, melyről az érintetteket 2 héten belül
értesíti. Ennek felelőse a kuratórium titkára.
Az alapítvány elvárja, hogy a sikeres pályázók részletes írásbeli beszámolót készítsenek tárgyév augusztus 31-ig, illetve a megadott időpontig, melyet
a kuratórium titkárának kell leadni (Köztársaság út
37-39.).
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Rendőrségi hírek
Fókuszban a szépkorúak
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tevékenysége során kiemelten kezeli az időskorúak
sérelmére elkövetett vagyonelleni bűncselekmények visszaszorítását. A bűnmegelőzési szakemberek különböző programok
keretében oktatásokkal és előadásokkal is segítik a szépkorúak
tájékozódását, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel kerülhetik el az áldozattá válást.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság biztonságtechnikai eszközökkel segíti a megyében élő szépkorúakat.
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőr-főkapitányság 2014. évben a programot több megyei településen élőkre is ki kívánta terjeszteni. Ehhez az „Áldozatsegí-

tő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében”
(TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0036) projekt adott lehetőséget.
2014. év őszétől megyeszerte összesen 60 településen, mintegy 1200 időskorúnál telepítenek vagyonvédelmi eszközöket
(mozgásérzékelővel ellátott halogén fényvető, személyi riasztó, biztonsági hevederzár, mozgás és ajtónyitás érzékelővel egybeépített számkódos riasztó, mozgásérzékelővel ellátott hangos-riasztó, elektronikus ajtóék). A közel 2100 darab eszközt a
szolgáltató képviselője adja át az idős embereknek és szereli fel
– működésük bemutatásával – a szépkorúak otthonába.
A rendőrök továbbra is mindent megtesznek a szépkorúak
biztonságának védelme érdekében.

Díjkitűzés – 200 000 forint a nyomravezetőnek
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat 16040/881/2014. bűnügyi számon rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
Egy ismeretlen férfi jelent meg egy kunszentmártoni idős nő
Köttön utca 1. szám alatti otthonánál 2014. november 14-re virradóra. Az idegen a bejárati ajtó betörését követően bejutott a
házba, majd az otthon tartózkodó sértettől erőszakkal értékeit
követelte. A támadó a sértettől mobiltelefont és készpénzt tulajdonított el.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság kéri, hog y aki
a bűncselekménnyel, illet ve az elkövető személyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Bűnüg yi Osztályán, vag y bármely rendőri szer vnél személyesen, illet ve
névtelensége megőrzése mellett teg yen bejelentést az in-

g yenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú ” zöld számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 107 vag y 112 központi telefonszámok valamelyikén.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva Jász-Nagykun-Szolnok Megye Rendőrfőkapitánya nettó 200 000 forint, azaz kettőszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki. A díjkitűzés összege annak fizethető
ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és információit
az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú
védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A Rendőrség a
nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A díjkitűzés visszavonásának jogát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja.

A láthatóság életet menthet
Baleseti elemzések igazolják a „látni és látszani” elv életmentő szerepét és a későn észlelhetőség balesetek bekövetkezésében
betöltött szerepét. Jász-Nagykun-Szolnok megyében több halálos kimenetelű kerékpáros baleset bekövetkezésében is közreját-

szott, hogy a kerékpáron nem volt világítás, a kerékpáros nem
volt látható. A gyalogoselütéseknél is veszélyhelyzet alakulhat
ki, ha a gyalogos „beleolvad” környezetébe. A fényvisszaverős
dzseki, fényvisszaverő karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet, olykor életet menthet.
Napról napra egyre később világosodik, előbb sötétedik. A
gyalogosok is többet tehetnek biztonságuk érdekében, ha láthaKarácsonyi
ünnepekre
tóságukra figyelmet fordítanak. Ha
a járművezető
időben észleli
ismét van lehetösége
a gyalogost, előbb tud reagálni.
kedvezö áron,
Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb
és közlekefrissen vezetéssel
vágott vagy
földlabdás,még akkor is,
déssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket,
saját
termesztésü
ha azt a gyalogos figyelmetlensége
váltja
ki. Ebben az időluc és ezüstfenyö
szakban a járművezetőknek fokozott
figyelemmel kell lenni
vásárlására.
és számítani kell a gyalogos-átkelőhelyek,
iskolák,
Érdeklödni az
öcsödibuszmegBarkács Áruházban
vagy
állók környékén - akár figyelmetlenül
- az úttestre
lépő gyaa 06/56 310-553-as
logosokra.
telefonszámon lehet.
Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind - az úttesten, leállósávon, útpadkán tartózkodó
- gyalogosoknak
éjszaEzúton
kíván
ka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt,
az üzlet összes
illetve ruházatot kell viselni.
dolgozója
áldott,
A szabályok és tanácsok betartásával csökkenthető
a balesetek
békés
Karácsonyt
és
bekövetkezésének kockázata még
a kritikusabb
téli időszakban
eredményekben gazdag
is. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!
Fekete
boldog
újTamásné
évet! r.őrnagy
kiemelt főreferens

Tisztelt Lakosság!
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Ebtartók
figyelmébe!
2009. január 01-től az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét
ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte,
elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. A bejelentének
tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védőoltás helyszínét, időpontját, a védőoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát is. A bejelentés történhet a kutya oltási
könyvének bemutatásával is.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is
a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első
oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát éveként veszettség ellen beoltatni.
Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően előírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban,
veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és – amennyiben még nincs – az
ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett
mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség elleni
védőoltással nem rendelkező eb veszettség elleni beoltását el kell
rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.
Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, az a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén
az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási
könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa
az oltás érvényességének bizonyítása céljából.

MI A MIKROCHIP?
A mikrochip egy rizsszem méretű eszköz, melyet egy első látásra hatalmasnak tűnő injekciós tűszerű eszközzel az állat bőre
alá ültetnek be. A parányi szövetbarát kapszulába egy antenna,
és egy mikrochip van beépítve, mely egy 15 számjegyből álló
egyedi kódot tárol. A mikrochip sem energiaforrást, sem mozgó
alkatrészt nem tartalmaz, ezért a meghibásodása kizárható. A
kapszula anyaga nem vált ki az állat szervezetében ellenreakciót, így az a beültetés helyén – ez Európában a nyak bal oldala
– szépen megtapad. Fontos tudnivaló, hogy mikrochip önmagában nem sugároz jeleket, csak egy speciális leolvasó rádiójeleire
válaszolva adja vissza a benne tárolt számsort. Mivel a mikrochip
nem sugároz jeleket, így a tévhittel ellentétben nem is alkalmas
az eb aktuális tartózkodási helyének a meghatározására. A leolvasó is csak néhány centiméteres távolságból tud kapcsolatot teremtetni a beültetett chippel.
A mikrochip egyben az állat regisztrációját is jelenti.
Dr. Csernóczkiné Dr. Viszkok Márta
hatósági állatorvos

Megemlékezés

OLASZ LAJOSNÉ
Karai Zsuzsanna
halálának 12. évfordulójára
„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged,
hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az égnek.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”
Emlékezik
szerető családja

Megemlékezés

OLASZ BÉLA
halálának 5. évfordulóján
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet
Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.”
Emlékeznek
felesége és fia

Megemlékezés

SZILÁGYI MIHÁLY
halálának 20. évfordulójára
„20 éve már, hogy elöntötte szívünket a bánat,
nincs semmi a világon, ami ennél jobban fájhat.
Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél, elvitted örömünk.
Múlnak az évek, te nem vagy már velünk,
de tovább élsz szívünkben,
soha nem feledünk.”
Emlékeznek
felesége, lánya, fia és unokái

Megemlékezés
OLÁH IMRÉNÉ
Rónyai Jolán
halálának 1. évfordulójára
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csönd ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Szerető lánya, veje,
unokája és családja

Megemlékezés
VIRÁG LÁSZLÓ
halálának 5. évfordulóján

„Te voltál az élet, Te voltál a társ,
bölcs apa s büszke nagypapa.
Volt sok szép évünk, de mégis oly kevés.
Ilyenkor mit nem adnánk már,
akár egyetlen boldog percért.
Semmi nem lesz már a régi,
minden mosolyba könnycsepp vegyül,
kérünk, segíts tovább élnünk,
örökké rád emlékezünk.”
Szeretettel emlékeznek:
Feleséged, lányod Detti és férje,
fiad László és felesége,
valamint unokáid
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek volt munkatársaknak, akik
KISS ANTAL
búcsúztatásán részt vettek, sírjára koszorút-virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Nővére Mária, férje Sándor és gyermekei

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
jó barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek akik,
szeretett férjem
LÉNÁRT FERENC
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekezetek.
Felesége, fia és családja

Köszönetnyilvánítás

Anyakönyvi hírek
Születések:

2014. decemberben
Kardos Imre – Izbéki Csilla
ZSELYKE
Kiss Tibor - Savella Anna
DÁNIEL
Ambrus Ferenc - Farkas Dóra
BALÁZS
Horváth Zsolt - Faragó Beatrix
SANEL ZSELYKE
Kocsis Tibor - Szilágyi Tünde
VIVIEN
nevű gyermeke született.

2014 decemberben:

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik
KOCSIS LÁSZLÓ
búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló felesége és gyermekei

Köszönetnyilvánítás

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban,
de az emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra te soha meg nem haltál”
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
testvéreknek, jó szomszédoknak, ismerősöknek,
valamint Dr. Pataki István háziorvosnak és
asszisztensnőjének lelkiismeretes munkájukért és
mindazoknak, akik szeretett férjem
ROSTÁS FERENC
temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal
enyhíteni próbálták fájdalmunkat.
Szerető felesége, lányai, unokái, vejei

Megemlékezés
KRENÁCS MIHÁLY
halálának 1. évfordulóján
„ Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz.
Köszönjük gondos munkád, szereteted,
nyugalmas szép álmot kívánunk neked.”
Emlékezik
édesanyja és testvére

Megemlékezés

PÁPAI LAJOSNÉ
halálának 4. évfordulója alkalmából
„Elcsitul a szív, amely értünk dobogott,
pihen a kéz mely értünk dolgozott.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Emlékeznek
gyermekei, unokái és dédunokái

Januárban:

Halálozás:
Csontos Lászlóné
Olasz Margit
élt 74 évet
Lukács Antal
élt 70 évet
Kiss Benjáminné
Kerekes Lídia
élt 84 évet
Rostás Károly
élt 66 évet
Török László
élt 69 évet
Sarudi Lajos
élt 79 évet
Zsadon Lajosné
Papp Ilona
élt 72 évet
Sebők Ferencné
Kardos Margit
élt 59 évet
Radonics Istvánné
élt 75 évet
Ungi Sándor
élt 58 évet
Rostás Ferenc
élt 57 évet
Tóth Sándor András
élt 85 évet
Özv. Pákozdi Antalné
Bíró Margit
élt 90 évet
Zubor Ferenc
élt 65 évet
Özv. Enyedi Sándorné
Tolnai Katalin
élt 90 évet
Kiss Antal
élt 59 évet
Kiss András
élt 75 évet
Tóth Lajosné
Rónyai Eszter
élt 94 évet
Szűcs Antalné
Murányi Ilona
élt 86 évet
Kolompár Antal
élt 64 évet

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2015. április 11-én 19 órakor kezdődő
Jótékonysági bálunkra.
Helye: József Attila Művelődési Ház
Belépőjegyek elővételben 3500Ft/fő vásárolhatók
2015. március 20-ig a szervezőknél.
A svédasztalos vacsorát a Termál Étterem biztosítja.
Zene: Travel Trió (szegedi zenekar)

Rendezvényünk célja a játszótér megvalósításához szükséges
anyagi fedezet –önerő- összegyűjtésének elősegítése.
Rendezvényünk teljes bevételét az
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
69800061-11043797 számú
játszótér számlára utaljuk.
A bevétel növelésére támogató jegyeket lehet vásárolni.
Felajánlásokat, támogatásokat, tombolatárgyakat elfogadunk.
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,
az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja,
milyen sokan odaállnak mellé.”/Böjte Csaba/

Szeretettel várunk mindenkit!
Érdeklődni: 06/30/2913004 Szeleczkiné Zöldvári Ágnes
06/20/5334922 Farkas István
06/30/3985664 Dezső Ágnes
06/30/5060513 Győriné Rónyai Andrea

Öcsödi Hírek a nagyközség önkormányzatának lapja
Szerkesztők: Csontos Anikó és Séráné Domokos Györgyi

A szerkesztőség címe: Nagyközségi Könyvtár Öcsöd, Kossuth tér 1.
A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a cikkeinek tartalmával és azokért felelősséget nem vállal.

Készült Fazekas és Fiai Nyomdájában Szarvason • 600 példányban
Nyomda: 5540 Szarvas, Kossuth u. 24. Tel: 66/313-896

