Öcsödi Hírek

XXIV. évfolyam 167. szám

2015. május

Ára: 100 Ft

Anyák napi köszöntő
Minden kedves

Édesanyának,
Nagymamának, Keresztanyának,
Nagynéninek
Boldog Anyák napját kívánunk:
„Van-e olyan drágaköve a világnak,
Amilyen a szíve az édesanyának?
Ér-e annyit annak hideg ragyogása
Mint az édesanya szelíd mosolygása?
Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,
Mint az édesanya értünk hulló könnye.
Mint az édesanya féltő, óvó karja,
Mely testünket, lelkünket védőn betakarja.”
Szerkesztőség
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 29. napján megtartott üléséről

A napirend tárgyalása
előtt interpelláció:
Gál Imréné: Interpellált az ivóvízzel,
a csatornázás során megsüllyedt talajjal
kapcsolatosan.
Molnár András: Interpellált a Templomnál régebben elhelyezett domború tükörrel, valamint a főközlekedési utakkal kapcsolatosan.
Péterfy Tamás: Interpellált a Deák Ferenc úti iskolánál a biztonságosabb közlekedéssel kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: A víz rossz
minőségéről tudunk, bejelentjük. Az említett gerincvonalat ellenőrizzük, ha szükséges javítjuk. A garanciális átjárás márciusban zajlik. A domború tükröt, illetve a
kért jelzőtáblákat kérjük a közútkezelőtől.
A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
a 2015. I. félévi munkatervet a mellékelt
formában elfogadta.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi közművelődési tervéről
szóló javaslatot az előterjesztés szerint.
A napirend 3. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetését I.
fordulóban a rendelkezésére álló információk alapján. A Képviselő- testület a
2015. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása után alkotja meg rendeletét.
A napirend 4. pontja
Előterjesztések:
• Öcsöd Nagyközségi Önkormány-

•

•

•

•

zat Képviselő-testülete megtárgyalta Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd Nagyközség
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás módosítását.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Öcsöd
Vörösmarty út 48/a (1551/2 hrsz)
számú ingatlant 50.000 Ft-ért eladja
Kovács Tibornak Öcsöd, Dózsa Gy.
út 25. szám alatti lakos.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező RENAULT
MIDLUM 180.13 C típusú, JZW551 rendszámú 2005-ös évjáratú
szennyvízszippantó autó eladására
versenytárgyalást ír ki, a vételi ár
minimum értéke 5.000.000 Ft+ÁFA.
Egyben a képviselő-testület megbízza Molnár Bálint polgármestert
a versenytárgyalás meghirdetésével, és a tárgyalás lebonyolításával.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Jordán Ágnes
150.000 Ft-os felajánlását kiegészíti 150.000 Ft-tal, így a 100 darabos
öcsödi szőttes teljes kollekciójáért
300.000 Ft-ot kínál az Önkormányzat.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési
Értéktár Bizottság elnökének felkéri Jordán Ágnes Bajcsy- Zs. út 53.,
tagnak Mészáros Józsefné Kiss E. út

2/a szám alatti lakosokat.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot nem támogatja
anyagilag.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a bizottságok nem képviselő tagjai köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvételének
igazolását.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat csatlakozik
az „osztrák-magyar hadifoglyok az
olasz földeken az első világháború alatt” című projekt támogatásához és feljogosítja Öcsöd címerének
használatára.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette Molnár András alpolgármester tiszteletdíjának 50%-ról 78.527
Ft-ról való lemondását a képviselő-testületi tagok javára. Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkot a
képviselő-testületi tagok tiszteletdíjáról.
A napirend 5. pontja:
Jelentés a két ülés közötti munkáról
A napirendi pontok megtárgyalása után
a két ülés között végzett munkáról beszámolt Molnár Bálint polgármester:
December 28.-án LEADER ülésen
vettem részt.
Január 21.-én és 28.-án Hozam Klub
rendezvényén vettem részt.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 09. napján megtartott soron kívüli üléséről

A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati felhívásra tett vételi ajánlatot és elfogadja. A RENAULT MIDLUM 180.13
C JZW-551 rendszámú 2005-ös évjáratú szennyvízszippantó autót 5.000.000,Ft+ÁFA összegért eladja Tóth Mihály ev.
5461 Tiszaföldvár Beniczky G. út 4. szám
alatti lakosnak (adószám: 52400937-236), mely összeget a számla kiállítása után
egy összegben átutalja az Önkormányzat
részére.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület
térítésmentes felajánlásáról szóló javaslatot és úgy határoz, hogy végleges döntést

a márciusi képviselő-testületi ülésen hoz.
A napirend 3. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete jóváhagyja a Tiszazugi Turizmus Szövetség kérését és támogatja egy fő főállású szakember alkalmazását.
A napirend 4. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50.
§ (1) bekezdése értelmében a Tóth József Alapszolgáltatási központ szolgáltatói nyilvántartásba történő végleges bejegyzéséhez az előterjesztett SZAKMAI
TERVET hagyja jóvá.

Egyéb észrevételek:
Molnár Bálint polgármester: Korábbi
Képviselő-testületi ülésen napirendi pont
volt az „Osztrák-magyar hadifoglyok az
olasz földeken az első világháború alatt”
című projekt támogatása. Tájékoztatni szeretném a testület tagjait, hogy az egyetértő nyilatkozatot megküldtük Trezzano sul
Naviglio polgármester úr részére.
A gyógyszerellátással kapcsolatban is
tájékoztatni kívánom a Képviselő-testületet. Egyeztettem az öcsödi gyógyszerés�szel, aki ígéretet tett a gyógyszer készlet
bővítésére. Elmondta, hogy jelenleg anyagi nehézségekkel küzd, de már megkereste a Takarékszövetkezetet hitelfelvétellel
kapcsolatban. Remélem, hogy a jelenlegi
állapot valóban javulni fog a közeljövőben.
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26. napján megtartott üléséről

A napirend tárgyalása
előtt interpelláció:
Molnár András: Interpellált a Juhász B.
úti iskola előtt a fekvőrendőrökkel kapcsolatosan.
Péterfy Tamás: Interpellált a Horgásztanyával, a Deák úti iskola előtt a nyárfával
valamint a Táncsics úton lévő közterülettel kapcsolatosan.
Török Sándorné: Interpellált a Kunszentmárton felől a temető kanyarban kiépített lassító padkával kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: A Juhász
B. úti iskola előtt lévő fekvőrendőröket
táblával jelezni fogjuk. A Deák úti iskola előtt a nyárfát nem szeretném kivágatni, nem okoz hosszú távon problémát a fa
szöszölése. A balesetveszélyes útszakaszt
jelezzük az illetékeseknek.
Lóczi Lajos intézményvezető: A Horgásztanya területén lévő törmeléket szétválogatás után elszállítjuk a területről.
A napirend 1. pontja
A Képviselő-testület egyhangúan /7
fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta a
2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./
II.27./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 2. pontja
A Képviselő-testület egyhangúan /7
fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta a
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015./II.27./ önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7
fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta a
személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 3/2015./II.27./ önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7 fő/
egyetért a javaslattal és megalkotta a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 4/2015./II.27./ önkormányzati ren-

deletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7 fő/
egyetért a javaslattal és megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 5/2015./II.27./ önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7 fő/
egyetért a javaslattal és megalkotta a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
szóló 6/2015./II.27./ önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7 fő/
egyetért a javaslattal és megalkotta Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 7/2015./II.27./ önkormányzati
rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7
fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta az
önkormányzat közművelődési feladatairól, ellátásának módjáról és a közösségi
színterek használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról a
8/2015./II.27./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 3. pontja
Előterjesztések
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a BÁCSVÍZ Zrt.
bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását és az üzemeltetési szerződés III. számú módosítását azzal,
hogy a bérleti- üzemeltetési szerződés 4.2.5.- ban leírt fajlagos bérleti
díj mértékét (szennyvízelvezetés és
- tisztítás vonatkozásában) nettó 40
Ft/m3 helyett 50 Ft/m3-ben határozza meg.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztett formában
jóváhagyta a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szakmai Prog-

ramjának a mellékletét képező
Megállapodások módosítását.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező Öcsöd, Kodály
Z. út 22. (460 hrsz) alatti ingatlant
400.000 Ft-ért eladja ifj. Rónyai Ferenc Öcsöd, Balogh Á. út 5. szám
alatti lakosnak.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete intézményei alapító okiratainak módosításáról szóló
előterjesztést megvitatta és elfogadta.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesterének
2015. évi tervezett szabadságát.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
képviselő- testülete megtárgyalta és
elfogadta a Vasvári Pál út útépítési
együttműködésének megújítását.
A napirend 4. pontja
Jelentés a két ülés közötti munkáról
A napirendi pontok megtárgyalása után
a két ülés között végzett munkáról beszámolt Molnár Bálint polgármester:
• Január 30.-án Kunszentmártonban
jártam konzultáción.
• Február 02.-án belvíztanácskozáson
vettem részt Kunszentmártonban.
• Február 09.-én soron kívüli ülést
tartottunk.
• Február 10.-11.-én TÖOSZ konferencián voltam.
• Február 12.-én a BÁCSVÍZ Zrt.- vel
tárgyaltam szerződés módosításról.
• Február 13.-án az Ivóvízminőségjavító program konzorciumával
tárgyaltam.
• Február 24.-én a belügyminisztérium tartott ellenőrzést.

Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!
Tisztelt Lakosság!

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata a belterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
3.474.854,- Ft Belügyminisztériumi támogatást nyert. A megítélt támogatási összeg alacsonyabb,
mint a pályázaton igényelt forrás, így a rendszer kevesebb közterületi kamerával épülhet ki. A
rendszer kiépítésénél fontos szempont a bővíthetőség.
Ha anyagi lehetőségük engedik, kérem Önöket, hogy kamerák megvásárlásával, vagy pénzbeli
támogatás nyújtásával csatlakozzanak a rendszerhez. Saját biztonságuk mellett a település lakosainak biztonság érzete is nőne a nagyobb területi lefedettség miatt.
Amennyiben csatlakozási szándékuk van, kérem, hogy személyesen, vagy telefonon jelezzék
az alábbi elérhetőségeken: Öcsöd Nagyközség Önkormányzat (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.) Tel:
56/310-001
Köszönettel és Tisztelettel:
Molnár Bálint
polgármester
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Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 26. napján megtartott üléséről

A napirend tárgyalása
előtt interpelláció:
Gál Imréné: Interpellált a Piactérrel, a
Köztársaság úti iskola nagykapubejárójával, a szennyvízépítés után az aszfaltozott
utakkal, a kerékpárúttal valamint a közlekedési táblákkal kapcsolatosan.
Interpellációkra válaszadás:
Molnár Bálint polgármester: A Piactér
területét a Községgondnokság munkásai
rendszeresen takarítják. A közlekedési
táblákat megnézzük és visszahelyeztetjük
a helyükre. A szennyvízhálózat kiépítése
után garanciális javításokat végeztetünk,
már vannak feljegyzések. A Köztársaság úti iskola bejáróját megnézzük, és ha
szükséges javítjuk.
A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és a
mellékelt formában jóváhagyja az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat Gazdasági
Programját a 2015-2020. évre az alábbi
kiegészítésekkel:
- a településen a közvilágítás korszerűsítésének megvalósítása,
- a Budai N. A. út burkolatának helyreállítása,
- a piactéren a volt mázsaház elbontásával a közterület rendezése,
- a kamerarendszer kiépítése során a
lehetőségekhez mérten saját erőből több
kamera felszerelése.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és a
mellékelt formában elfogadja az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét.
A napirend 3. pontja
A Képviselő-testület egyhangúan /7 fő/
egyetért a javaslattal és megalkotta a talajterhelési díjról szóló 9/2015./III.27./
önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7
fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 10/2015./III.27./ önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület egyhangúan /7
fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta a
települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 11/2015./
III.27./ önkormányzati rendeletét.
A napirend 4. pontja
Előterjesztések
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja az Emergency Service
Központi ügyelet 2014. évben vég-

zett munkájáról szóló beszámolót.
• Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló CXC. törvény
83. § (4) bekezdés h) pontja alapján
ezen határozatában rögzíti, hogy
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kunszentmártoni Tankerülete által beterjesztett, az Öcsödi József Attila Általános Iskolát
érintő intézményi átszervezés jóváhagyására megküldött döntési
javaslatot megismerte, és az intézmény székhelye (5451, Öcsöd, Köztársaság út 37-39.) vonatkozásában
a szakmai alapdokumentumnak a
beszédfogyatékos sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelésével-oktatásával történő kibővítését
támogatja.
• Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló CXC. törvény
83. § (4) bekezdés h) pontja alapján
ezen határozatában rögzíti, hogy
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kunszentmártoni Tankerülete által beterjesztett, az Öcsödi
József Attila Általános Iskolát érintő intézményi átszervezés jóváhagyására megküldött döntési javaslatot megismerte, és az intézmény
5451, Öcsöd, Deák Ferenc út 25. sz.
alatti telephelye vonatkozásában
a szakmai alapdokumentumnak a
beszédfogyatékos sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelésével-oktatásával történő kibővítését
támogatja.
• Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló CXC. törvény
83. § (4) bekezdés h) pontja alapján
ezen határozatában rögzíti, hogy
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kunszentmártoni Tankerülete által beterjesztett, az Öcsödi
József Attila Általános Iskolát érintő intézményi átszervezés jóváhagyására megküldött döntési javaslatot megismerte, és az intézmény
5451, Öcsöd, Juhász Béni út 5. sz.
alatti telephelye vonatkozásában
a szakmai alapdokumentumnak a
beszédfogyatékos sajátos nevelési
igényű tanulók integrált nevelésével-oktatásával történő kibővítését
támogatja.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy amennyiben megfelel a
2015 áprilisában megnyíló Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-

si Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésre 2015-ben
igénybe vehető támogatások részletes szabályairól szóló rendelet
előírásainak; úgy pályázatot kíván
benyújtani. A pályázat tárgya: 1 db
szociális célú, 8+1 személy szállítására alkalmas új gépjármű (mikrobusz) beszerzése. A támogatás intenzitás: 100 %.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete határoz arról,
hogy pályázatot nyújt be a pályázati kiírás szerint annak érdekében,
hogy a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett
intézmények a határozatlan idejű
bejegyzéshez jogszabályban előírt feltételeket teljesíteni tudják. A
pályázat tárgya: Tóth József Alapszolgáltatási Központ (5451 Öcsöd,
Hunyadi 57.) 5451 Öcsöd, Árpád
út 2. (1024/2 hrsz) szám alatti, szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes
hatállyal bejegyzett intézménye vonatkozásában a szociális ellátások
és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges, jogszabályban
előírt valamennyi tárgyi és személyi feltétel biztosítása.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Parlagfű mentesítési Alap pályázati
cél megvalósításához.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja, hogy pályázatot nyújt
be börtön objektum létesítésére.
• Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy támogatótagként belép a Horgászegyesület a
Tiszáért Társulásba.
Egyéb kérdések:
Molnár András: A kihelyezett ivóvíz konténernél minden reggel ott a
BÁCSVÍZ Zrt. gépjárműve és elvisz egy
tartály vizet. Azért a vízért az önkormányzatunk fizet, akkor miért használja
a konténert a BÁCSVÍZ Zrt.?
Gál Imréné: Meddig kell még üzemeltetni a konténert?
Molnár Bálint polgármester: Folyamatos a konzultáció a BÁCSVÍZ Zrt.- vel.
Az ivóvízminőség-javító program lezárásának határideje 2015. október 30. A kútfúrás megtörtént, illetve 1 km-es szakasz
már le van fektetve a kút és a Vízmű között. 2015. június 30.-ig kell a szakasznak
készen lennie, utána kezdődik a próbaüzem.
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Beszámoló

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. január 28. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2015. I. félévi munkatervét az előterjesztett formában jóváhagyja.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
évi költségvetéséről szóló napirendi pontot megtárgyalta és elfogadta.
A napirend 3. pontja
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztett formában jóváhagyja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi

Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást az előterjesztett formában jóváhagyja.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt NEMZ-TAB-15 pályázati felhívására beadja pályázatát. A pályázatot
2015. január 29.-én nyújtja be. A pályázat
pozitív elbírálása után roma nemzetiségű
gyermekeknek (20 fő) biztosítana 10 napos táborozási lehetőséget, ami 2015. július 20.-30. között kerülne megrendezésre.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy Kolompár Henriett elnök 15.000.- Ft-t előleget kérjen a Roma

Nemzetiségi Önkormányzattól a Vodafone telefonkészülék átírására.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Mátrix Közhasznú
Alapítványtól kapott adomány szállítási költsége a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelje.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
280.000.- Ft anyagi támogatást kér az
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzattól. A
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kéri a
Nagyközségi Önkormányzatot, hogy az
általuk közfoglalkoztatott 1 fő bérének
saját erő megfizetését vállalja át a Nagyközségi Önkormányzat, ami a bér és járulék 15 %- a.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 25. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2015. évi költségvetését véleményezte és
javasolja jóváhagyását.
A napirend 2. pontja
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a mellékelt formában jóváhagyja.
A napirend 3. pontja
Előterjesztések
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete

megtárgyalta a pályázati lehetőségeket és
egyetért, hogy az alábbi meghirdetett pályázatokkal kíván élni.
•
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) Roma
Kulturális Események támogatása
•
Emberi Erőforrások Minisztériuma Tartós Élelmiszertámogatás
•
Szociális Földprogram keretén belül vetőmag és kisállat tenyésztés
•
Nemzeti Kulturális Alap Roma tehetségek segítése
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendszeres gyermek szabadidős programot rendez roma nemzetiségű gyerekek-

nek heti 1 alkalommal Öcsöd, Dózsa Gy.
út 18. szám alatt. A szükséges irodaszerek
beszerzésére a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 15.000 Ft-ot fordít.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az Országos Református Egyház vendégül látását és erre 25.000 Ft-ot
fordít a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése terhére.
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást az előterjesztett formában
jóváhagyja.

Beszámoló
Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 19. napján megtartott üléséről
A napirend 1. pontja
Előterjesztések
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a
Baptista Szeretetszolgálattól kapott adomány szállítási költségét –
50.000.- Ft-ot - a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetésének
terhére fizesse ki.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemze-

tiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Bálozzunk a játszótérért jótékonysági
bálra 20.000 Ft értékben tombolatárgyat vásárol.
• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a
közösségi házba használt bútorkereskedésben asztalt és 8-10 db széket vásárol.

• Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 107. § (3) bekezdése alapján tudomásul veszi
Romhányiné Rostás Éva nemzetiségi önkormányzati képviselő
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele igazolását.
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Izbéki-találkozó Öcsödön
Az éppen 300 évvel ezelőtti időszak meghatározó volt községünk életében. Hosszú
évek után ekkor települt újjá a török harcok, majd a tizenötéves háború során teljesen
elnéptelenedett falu. Az első régi/új telepesek között volt Izbéki István, aki levéltári
adatok szerint nyolcadmagával Mezőtúrról (Túrról) költözött Öcsödre 1714-ben. Az
első öcsödi Izbéki a kezdetektől a falu meghatározó személyisége, tehetős állattartó
gazdálkodója volt, 1716-ban bíróként állt a falu élén. Családi, rokoni kapcsolataink, az
öcsödi anyakönyvek, no meg internetes böngészés alapján ismert tény, hogy a „nagy”
Izbéki család az elmúlt 300 évben, sok-sok generáció alatt gyorsan bővült, igen nagyra
nőtt. Izbékiek, a család leszármazottai ma már nagy számban élnek falunk határain jóval túl is, mindenfelé szétszóródva országban-világban.
Élve az évforduló adta alkalommal ezúton szeretnénk meghívni az Izbéki családok
minden tagját, az összes Izbékit egy családi találkozásra Öcsödre, mely 2015.augusztus
15-én, 10-kor kezdődik, s tart egész nap. Aznap lesz a hagyományos falunap is Kérünk
minden öcsödi Izbékit, értesítse távol élő családját, gyermekeit, unokáit, rokonait, hogy
minél számosabban köszönthessük egymást. Mi, a szervezők az alábbi címekre várjuk
a jelentkezéseket 2015.június 30-ig. Júliusban értesítünk minden érdeklődőt a részletes
szervezési tudnivalókról. A kapcsolattartáshoz feltétlenül kérjük a telefonszámok és
e-mail címek megadását.

Szeretettel várunk és üdvözlünk mindenkit!
A szervezők
Izbéki Róza/Pasztelyák Ivánné Öcsöd/Budapest
Email: rozi.pasztelyak@t-email.hu
Izbéki Erzsébet/Bata Gáborné Öcsöd
Postacím, ill.személyesen:
5451 Öcsöd, Batthányi L.u.12/a
Izbéki Ferenc Öcsöd
Email: izbeki52@citromail.hu
Izbéki Gábor Budapest
Email: gabor.izbeki@gmail.com

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

Védőnői méhnyakszűrés Öcsödön!
Öcsödön is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés!
A térítésmentes szűrés egy európai uniós projekt (TÁMOP6.1.3/A) keretein belül valósulhat meg, amihez településünk
Önkormányzata is csatlakozott. A projekt megvalósítását az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) koordinálja. A szűrési program hosszabb távú célja a méhnyakszűrés országos kiterjesztése és a méhnyakszűrés hozzáférési lehetőségének javítása,
egyszerűsítése.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak időben történő felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő
vizsgálaton. Ezért különösen fontos a rendszeres, három évenkénti szűrésen való részvétel.
A térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás a meghívólevéllel rendelkező 25-65 év közötti hölgyek számára elérhető. A
szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, helyben, a Védőnői
Szolgálat tanácsadójában kerül sor.
A szűrést igénybe vevő hölgy, kérem, mindenképpen hozza
magával meghívólevelét és TAJ kártyáját.
Amennyiben a szűrés eredménye valamilyen pozitivitást, elváltozást mutat, mindenképpen indokolt további szakorvosi
vizsgálat.
Negatív eredmény esetén ajánlott és javasolt a szűrés három
évenkénti ismétlése.

A méhnyakszűrést heti két nővédelmi tanácsadás keretében
fogom végezni 2015. április 15-től: szerdánként 7 – 10, csütörtökönként 12 – 15 óra között. Vizsgálatra jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon (06-30/608-5532) kedd és csütörtök délelőttönként.
Helyi adatok:
- az OTH szűrési rendszere a rendszerben min. 3 éve nem regisztrált TAJ számok alapján 451 hölgy adatait válogatta le.
- az itt tartózkodás ellenőrzése után, 374 hölgy adatai maradtak a szűrési listán. Ezek a hölgyek kaptak személyre szóló meghívólevelet a szűrésre.
A projekt megvalósítási időszaka, a kenetvételre szóló megbízásom 2015.05.29.-ig tart és 72 mintavételt tesz első körben
lehetővé.
Tisztelt Hölgyeim! Kedves Ismerőseim!
Éljenek / Éljetek a lehetőséggel!
Tisztelt Uraim!
Kérem, bátorítsák párjukat, kedvesüket, lányukat, hogy vegyék igénybe a szűrést! A szűrés életet ment!
Tegyenek az egészségükért, vegyenek részt a szűrésen, önmagukért, családjukért!
Nagy bizalommal, segítőkészen várom jelentkezésüket! Keressenek bátran!
Tisztelettel:
Végné Lapu Julianna
az Önök védőnője
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Farsang a Köztársaság úti óvodában
A farsang a télűző hagyományok egyike, amikor vidám jelmezekbe bújva, hangunkat jól kieresztve megpróbáljuk elijeszteni a telet. Gyerekeinknek egyik
legkedvesebb programja a farsang, imádnak jelmezekbe bújva, önfeledten jó
kedvvel szerepelni, táncolni. Nagy lelkesedéssel, izgalommal készültek erre az
alkalomra a gyerekek, hetek óta azon törték a fejüket, hogy melyik mesehős szerepébe varázsolódjanak el néhány percre.
Szombat délutánon minden óvodásnak
valóra válhatott az álma, a kedves közönség pedig elrepülhetett meseországba,
hiszen az ötletes jelmezek között láthattunk tündért, mennyasszonyt, pillangót,
pókembert és még sorolhatnám. A Köztársaság úti Óvoda farsangja Gergulics
Andrásné óvodavezető köszöntőjével kezdődött, majd az ovi két csoportja mutatkozott be. A műsort a „nagyok” kezdték a
Tűztánccal, őket követték a vendég művészek. Először a „Táncoslábú nagymamák”
adták elő fiatalos táncukat, utánuk az óvoda dolgozói bújtak ”Takarítónő” szerepbe
és kápráztatták el fantasztikus előadásukkal a közönséget. Ezek után a gyerekeké
lett a főszerep, a jelmezes felvonulás következett, ahol egyesével bemutatkoztak
és elmondták minek öltöztek, majd előadták a közös produkciójukat. A gyerekeket
felkészítette Vig Imréné, Gere Lajosné,

Bezdeg Gáborné, Kolop Tünde óvónők.
Köszönet illeti őket a kitartó, fáradságos
munkáért, melynek gyümölcse szombat
délután mindenki megelégedésére szolgált. Ezzel a műsor a végéhez ért, rövid
kis szünet után a zsákbamacskáé lett a főszerep, majd tombolasorsolásra került sor,
ahol igen sok tombolaajándék került kisorsolásra.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek
a jelenlétet, a szülőknek, dajka néniknek,
mindazoknak, akik belépőjegyet, tombo-

lát árultak, vásároltak, továbbá minden
támogatónak, aki tombola tárggyal, vagy
pénzbeli támogatással hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Külön köszönet a
büfé működtetéséért Rónyai Évának, ifj.
Gere Lajosnak, Fazekas Anettnek, Vig
Csabának, Vig Julikának), a zenéért Fazekas Imrének és az SZMK-nak Szeleczkiné Zöldvári Áginak, Csizik Csabáné Dezső Áginak, Farkas Pistinek, hogy
munkájukkal segítették óvodánkat.
Rendezők
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Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015.
(III. 27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya arra a kibocsátóra terjed
ki, aki Öcsöd Nagyközség közigazgatási területén a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz (a
továbbiakban „kibocsátó”). Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki
külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által
létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő
felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében
sem haladja meg 20% –al a 2005. évben, illetve a közcsatorna
üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés
keretében mért értéket.
(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó
köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
2. A talajterhelési díj alapja, mértéke
2. § (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. Egyedi
vízbeszerzés esetén (nem ivóvíz-rendszerből nyert víz) a felhasznált vízmennyiség átalány mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A talajterhelési díj alapja tovább csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja.
(2) A fizetendő éves talajterhelési díj összege az A x E x T
szorzattal egyenlő, ahol
A az (1) bekezdés szerinti alap (m3)
E az egységdíj, melynek értéke 1200,–Ft/m3,
T a területérzékenységi szorzó, amelynek értéke 1,5
A talajterhelési díj fajlagos értéke: 1 m3 × 1200,-Ft/m3 × 1,5=
1800,-Ft
(3) A befizetéseket „Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számla 69800061-11044231-00000000”
javára kell teljesíteni.
3. Egyes eljárási szabályok
3. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás)
a tárgyévet követő év március 31-ig. A kibocsátó fizetési kötelezettségének keletkezéséről, módosulásáról vagy megszűnéséről
az erre okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől számított 15
napon belül köteles bejelentést tenni az önkormányzati adóhatóságnál.
(2) A kibocsátó – a természetes személy kivételével – köteles
olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható.

(3) A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében a víz
szolgáltatója az önkormányzati adóhatóság felé adatszolgáltatásra köteles:
– minden év február 28. napjáig a rendelet hatálya alá tartozó
kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott vízmennyiségről, csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett és
az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
– minden negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körében bekövetkezett változásokról.
(4) Az (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatással összefüggő
személyes adatokat a kibocsátó azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak az Önkormányzat
által rendszeresített formanyomtatványon kell bevallani.
(2) A díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a
nevén a fogyasztásmérő (vízóra) van. Több felhasználó esetén a
talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(3) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás (a fogyasztásmérő üzembe helyezésének) napján keletkezik.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.
4. Mentességek, kedvezmények
5. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a lakossági és nem lakossági kibocsátó, aki/amely legkésőbb 2015. június 30-ig a szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozik az érintett
ingatlan előtt a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053 azonosító számú
„Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű pályázati
beruházás keretében kiépült gerincvezetékre.
(2) 80 %-os talajterhelési díj fizetési kedvezményre jogosult az
a lakossági kibocsátó, akinek
a) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és az
ingatlanban nincs fürdőszoba,
b) méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12
m3-t,
(3) 60 %-os kedvezményben részesül az a lakossági kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása 12 m3 és 24 m3
között van.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben említett jogosult a kedvezményre
és mentességre vonatkozó igényét, kérelmét legkésőbb a tárgyév
március 31-ig nyújthatja be az azt igazoló dokumentumok csatolásával.
6. § (1) Az e rendeletben meghatározott kedvezményekre és
mentességekre vonatkozó kérelmeket az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.
(3) Az önkormányzati adóhatóság dönt a rendeletben meghatározott kedvezményekre és mentességekre vonatkozó kérelmekről.
5. Záró rendelkezések
7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, továbbá
az ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
2015. április 5. napjától kell alkalmazni.
Molnár Bálint 			
Komlós Lajosné
polgármester 			
jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2015. év március
hó 27. napján.						
				
Komlós Lajosné
				
jegyző
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Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015.
(III. 27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
1. számú melléklet a 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelethez
A felhasznált vízmennyiség átalány mértéke

Számadó Ernő szavalóverseny
Érkeserűben
2015. április 18-án, szombaton a VII. Számadó Ernő Szavalóversenyen vett részt iskolánk hat tanulója Érkeserűben. Két korosztályban mérhettük össze tudásunkat. Egy kötelező Számadó-verssel és egy szabadon választott verssel nevezhettünk. Kis
küldöttségünket nagy szeretettel fogadták a házigazdák.
Eredményeink:
V-VI. osztályos kategóriában
Farkas Győző (6.A)
II.díj
Suki Nándor (6.A)
III.díj
Szanyi Alexandra (5.B)
különdíj
Karai Tímea (5.A)		
különdíj
VII-VIII.osztályos kategóriában
Mátéfi Dalma (8.A)
I.díj
Tóth Ildikó (8.B)		
különdíj
A jutalomkönyvek és oklevelek mellett a szervezők ajándéktárgyakkal is emlékezetessé tették számunkra ezt a szép napot.
Köszönet Rózsa Éva és Kézsmárkiné Szabó Ildikó tanárnőknek és Jakab István tanár úrnak a felkészítésért és Danciu Dániel
tanár úrnak a kíséretért.
a résztvevő diákok
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Emlékezés
Rónyai Ferencre
2015. április 21-én délután csendben eltemettük Rónyai
Ferencet, mindenki Rónyai szakiját. Április 11-én 76 éves
korában érte a halál.
Feri Öcsödön született, 1939. február 23-án, szülei
egyetlen kései gyermekeként. Anyja Kóródi Lídia háztartásbeli, akit korán elvesztett súlyos betegsége miatt. Fiatalon édesanyja gondozásában édesapja segítségére volt.
Apja Rónyai Ferenc földműves, majd termelőszövetkezeti
nyugdíjas. Hosszú életet élt, de tragikus körülmények között őt is elveszítette 1979-ben. Családot nem alapított,
szülei halála után egyedül élt.
Az általános iskolát Öcsödön végezte, majd a mezőtúri szakközépiskolában kezdte meg tanulmányait. Ezt félbeszakítva a kőműves szakmát tanulta ki és Budapesten
a 44-es számú építőipari vállalatnál dolgozott 1957-től
1966-ig. Időközben 1964-ben megszerezte a gimnáziumi
érettségit. 1966-tól 1970-ig a Fővárosi VI. kerületi ingatlankezelő vállalatnál művezetőként dolgozott és beiratkozott az Ybl Miklós építőipari főiskolára.
Édesapja megöregedett és szüksége volt a támogatására,
ezért 1970-ben visszatért a településre és a helyi Tanácsnál
kapott építésügyi ügyintézői kinevezést, ahol nyugdíjazásáig 30 évet dolgozott. Az építésügyi feladatokon túl ellátott kereskedelmi, iparügyi, mezőgazdasági feladatokat is.
Rendkívül sok munkát végzett, nagy segítséget nyújtott a
lakosságnak a rendszerváltás után a kárpótlási kérelmek
benyújtásában. Közel két évtizeden keresztül Mesterszálláson is ellátta a műszaki ügyintézői feladatokat.
Munkája során precíz, pontos, szakmailag felkészült,
emberileg rendkívül emberséges, segítőkész egyéniség
volt. Kivívta mind a lakosság, mind a munkatársai és vezetői szeretetét és tiszteletét. Több elismerés mellett „Öcsöd
Nagyközségért” Díszoklevelet kapott. Szívesen tevékenykedett a közéletben is. Jelentős szerepet vállalt a Tűzoltó
Egyesület, a Szakmaközi Bizottság munkájában. 2000ben történő nyugdíjba vonulása után haláláig, csendesen
és visszavonultan élt.
Rendelkezése szerint hagyatéka az Idősek Otthona fejlesztését, működésének elősegítését fogja szolgálni.
Emlékét méltóképpen megőrizzük.
Öcsödi Polgármesteri Hivatal

Öcsödön
vízparti ingatlan
eladó
Cserkeszőlői strandfürdőtől 15 Km-re
Öcsödön a Körös holt ága mellett saját
vízparttal, stéggel, rendben tartott 2822 m2
gazdálkodásra és nyaralásra is alkalmas
bekerített telek, rajta 70 nm télen is lakható
2 szobás, fürdőszobás, verandás lakóházzal,
melléképülettel eladó. Villany van, víz saját
vízművel. Irányár: 2.500.000 Ft.

Érdeklődni lehet: 06-30-843-4808

TANODA hírek

Decemberi kirándulás: Szegeden az árkádokba mentünk,
voltak programok a gyerekeknek, és végül kinéztünk az
adventi vásárra.
Már több mint fél év eltelt azóta, hogy 2014 szeptemberében
megnyitott az Öcsödi Tanoda.
Az Öcsödi Roma Önsegítő Egyesület által létrejött projekt
keretében jelenleg 32 gyermek számára biztosított a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon, szabadidős és közösségépítő foglalkozásokon való részvétel.
A projekt keretében az elmúlt hónapokban számos esemény
került megvalósításra:
Kecskeméten a moziban megnéztük a „Doboz trollok” című
műsort majd a pizzériában ebédeltünk.
Decemberben Szegeden az árkádokba mentünk, a gyerekeknek voltak programok, és utána az adventi vásárra kinéztünk.
Végül még a Mikulás ünnepség került megrendezésre, az Öcsödi
József Attila Művelődési Házban.
Januárban a Tropicariumban voltunk és az eleven parkban,
ahol a gyerekek jól kiszórakozhatták magukat a sok érdekes játékkal.
Márciusban Kecskeméten a vadasparkban jártunk, majd 3d
moziban.
A szakmai munka minőségének folyamatos fejlesztése érdekében a Kedvesház-pedagógia módszertanával ismerkedhettek
meg a szakma megvalósításban részt vevő foglalkozásvezetők és
a projektmenedzsment tagjai. A „más”-ság megismerése, roma
kultúra” címmel módszertani tréning keretében hasznos ismereteket szerezve a roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek
együttneveléséhez.
A jövőben még sok programot szeretnénk megvalósítani:
• kettő 1 hetes tábor
• kirándulások
• kerékpár túra
• nyíltnapok lesznek szerdánként és péntekenként, ahová
minden szülőt sok szeretettel várunk.
A projekt az új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda
típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben” pályázat keretében valósul meg.
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TANODA hírek
Az öcsödi roma önsegítő egyesület tanoda kirándulások

Novemberi kirándulás: Kecskeméten voltunk a moziba utána pizzériában ebédeltünk.

Mikulás látogatása a tanodásoknál.

Januári kirándulás: Budapesten a tropicariumban voltunk
és az eleven parkban, ahol a gyerekek jól kiszórakozhatták magukat.

Márciusi kirándulás: Kecskeméti vadasparkban jártunk majd 3d moziban.

Új AVON tanácsadók, értékesítők jelentkezését várom.

Telefonszám: 06 20 / 322 - 8017
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Köszönetnyilvánítás
Az előzetes terveknek megfelelően nagy érdeklődés mellett
megrendezésre került április 11-én a Játszótér építésére szervezett jótékonysági bál. 115 fő, döntően fiatalok határozták el,
hogy részvételükkel, adományaikkal segítik a megvalósítást.
A bál üde színfoltja volt két kisgyermek Nádudvari Benedek
és Kovács Napsugár előadása. Mindketten nagy közönségsikert
arattak.
A bálban a talpalávalót a Travel Trió zenekar szolgáltatta. A
svédasztalos vacsorát a cserkeszőlői Termál étterem biztosította.
Öröm volt nézni, hogy mennyi tombolatárgyat adományoztak
a támogatók. (kb. 200 db)
A közönség hajnalig ropta a táncot.
A bál szervezését a „lelkes szülők” csapata vállalta, köszönet
ezért Szeleczkiné Zöldvári Ágnesnek, Győriné Rónyai Andreának, Dezső Áginak és Farkas Istvánnak, akik fáradhatatlanul
tevékenykedtek a bál megszervezéséért és lebonyolításáért.
A bál tiszta bevétele, amit a játszótér építésére fordíthatunk
202.405,- Ft. Itt tette meg pénzbeli felajánlását Török Sándorné
és Rolle Paul Walter Bernd 200.000,- Ft. Ezzel együtt a szervezők a számlára 402.405,- Ft-ot fizettek be.
Összességében 822.905,- Ft összeg van a játszótér támogatására létrehozott számlán.
Elkezdődött a támogatói jegyek árusítása, melyből jelenleg
40.000,- Ft bevétel folyt be.
Bízzunk benne, hogy a kezdeményezéshez még sokan csatlakoznak és nyáron talán el is tudjuk kezdeni a játszótér megvalósítását.
Szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, akik bármilyen adománnyal és szervező munkával segítették a játszótér
megépítésére elindított kezdeményezést.
Várjuk a további támogatókat, a 69800061-11043797 számú
Öcsödi Takarékszövetkezetnél vezetett számlára továbbra is teljesíthető befizetés.
Köszönettel
Molnár Bálint
polgármester
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Megemlékezés

POLCZER IMRE
halálának 2. évfordulójára
Régi sír a temetőben, rajta virág, koszorú,
mellette egy édesanya, szíve nagyon szomorú.
Ne sírj, ne sírj édesanyám te is jól tudod,
hogy a sírból visszatérni nem lehet.”
Emlékeznek
édesanyja, édesapja és testvére

Megemlékezés

KÓRÓDI ZOLTÁN
halálának 4. évfordulójára
„Hirtelen halálod megtörte szívünket
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen a sors hamar elvitt tőlünk,
de szíved emléke itt maradt közöttünk
örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.”
Emlékeznek
élettársa és gyermekei

Megemlékezés

KARASZ JÓZSEF
halálának 1. évfordulójára
„Bennünk él egy arc egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled.”
Emlékezik
a szerető családod

Emlékezés

GÖNCZI IMRE
halálának 7. évfordulója alkalmából
„Peregnek a napok, múlhatnak az évek,
amíg élünk nem feledünk téged.”
Szeretettel emlékezünk.
Feleséged és szeretteid

Emlékezés

RÉVÉSZ LAJOSNÉ
Kálmán Lídia
halálának 5. évfordulójára
„Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk őrizzük emléked.”
Emlékeznek
Testvéreid és azok családjai

Megemlékezés
Id. JORDÁN IMRE
halálának 4. évfordulójára
„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
lánya Krisztina és unokái

Megemlékezés

Özv. NAGY JÓZSEFNÉ
Komlós Mária
halálának 2. évfordulójára
„Csendesen érkeztél, s csend volt mikor mentél.
Csendben ölelt át Téged a betegség.
Csend volt a szobádban, s haltak meg a remények.
Csendesen és sírva borultunk kebledre,
Csókokat leheltünk csendben homlokodra…
Csendben simogattuk elsápadt arcodat,
Csendes volt a hajnal, s vitte el az álmaidat.
Csend zúgott füleinkben, fájt minden gondolat.
Csendes lett a sóhaj, mi elhagyta ajkadat.
Csendesen vitted el végső gondjaidat…
Csendben várjuk mi még látni mosolygásod,
Csendben jövünk Hozzád, egyszer majd meglátod…
Csend borul a házra, s csend a félhomályra.
Csendben sír a lelkünk, hó hull hamvaidra.
Csend borul sírodra, s csend az álmaidra…”
Emlékezik
párja Tonka,
gyermekeik családjaikkal

Emlékezés

Drága Nagyapám
RÓNYAI BENEDEK
halálának 5. évfordulójára
„Aludd örök álmodat békésen, csendesen,
Langy szellő öleljen kedvesen.
Örök az arcod, nem száll el szavad,
Minden mosolyod a szívünkben örökre megmarad.”
Emlékezik
szerető családja

Emlékezés

Gál József
halálának 6. évfordulójára
„Még nagyon fáj,
s talán örökre így marad,
de szívünkben tovább élsz,
az idő bárhogy is halad.”
Fájó szívvel emlékeznek
Feleséged, gyermekeid, unokáid

Emlékezés

CSONTOS LAJOSNÉ
Fazekas Erzsébet
100. születésnapján
„Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok,
Drága jó szívét, két dolgos kezét,
Áld meg Atyám. S mi köszönjük,
hogy ő lehetett a mi nagymamánk.”
Szerető családja

Megemlékezés
Ifj. JORDÁN IMRE
halálának 14. évfordulójára
„Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk velünk lesz fájó emléked.”

Emlékeznek
nővére Krisztina és családja
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Anyakönyvi hírek A
Februárban:

Házasságkötés
Dezső Zoltán – Hegedűs Nikoletta

Januárban:
Februárban:

Köszönetnyilvánítás

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

Köszönetnyilvánítás

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk nem feledünk téged.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk
LÉNÁRT ISTVÁNNÉ
Németh Mária Magdolna
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Szerető családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak,
volt munkatársaknak, valamint mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapám és nagyapánk
SÉRA FERENC
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen.
Jóságos szíved pihenjen békében.”
Gyászoló felesége és családja

Márciusban:

Születések:
Kolompár Mátyás - Rostás Noémi
VIOLETTA PAMELA
Savella Norbert - Molnár Jusztina
KORNÉL
Murányi Ferenc - Váradi Tünde
FERENC

Decemberben:
Januárban:

Februárban:

Márciusban:

Megemlékezés

Csík Ferenc halálának 1. évfordulójára
„Addig vagy boldog, amíg van, aki Szeret,
a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is Neked,
csak akkor tudod meg, ha már nincs veled.”
Emlékeznek
szerető feleséged és családja

Áprilisban:

Halálozás:
SERKÉDI TIBOR
élt 73 évet
BALASI ISTVÁNNÉ
Horváth Margit
élt 90 évet

JORDÁN ANTAL GYÖRGY
élt 91 évet
SZILÁGYI JÁNOS ZOLTÁNNÉ
Győri Erzsébet
élt 51 évet
KÁSA SÁNDOR FERENC
élt 79 évet
JÁNDI JÓZSEFNÉ
Molnár Lídia
élt 83 évet
NÁDI TIBOR FERENC
élt 56 évet
LÉNÁRT ISTVÁNNÉ
Németh Mária Magdolna
élt 76 évet
SZÉKELY LÁSZLÓ
élt 80 évet
TÓTH SÁNDOR
élt 61 évet
BEHAN IMRE
élt 88 évet
HEGEDŰS ISTVÁN
élt 74 évet
BALOGH IMRÉNÉ
Papp Erzsébet
élt 82 évet
CSIKÁSZ FERENCNÉ
Szántó Lídia
élt 70 évet
SÉRA FERENC
élt 90 évet
LAKATOS ERZSÉBET
élt 64 évet
BÓDI GYULA
élt 81 évet
RÓNYAI FERENC
élt 76 évet
MOLNÁR IMRÉNÉ
Tóth Erzsébet
élt 90 évet
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Báli beszámoló
Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál
ilyen eseménynek minősül.
2015. április 11-én került megrendezésre az első jótékonysági bál a játszótérért.
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói
állnak ki egyetlen cél érdekében, de van,
hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire képesek. Ezen társulások
tagjai azok, akik nem a világ/ország megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem
csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. Április 11-i dátum
közeledtével egyre izgatottabbá váltunk,
hiszen kissé kockázatos ebben a válságos,
nehéz helyzetben bált hirdetni, mikor a
családok megélhetése oly nehéz. Aztán
a hónap-forduló táján beindult a vásárlási láz és 115 jegy talált gazdára. Annyira
örültünk annak, hogy az eddigiektől sokkal több szülőt, nagyszülőt, számtalan fiatalt láthattunk a vendéglistán.
A már hónapokkal ezelőtt megkezdtük az előkészületeket. A pénteki díszítés jó hangulatban zajlott. Erőfeszítéssel és igyekezettel készültünk a rendezvényre. Hasonló lelkesedéssel készülnek a bálra a műsorban szereplők is Nádudvari Benedek és Kovács
Napsugár. A lelkes szülői csapat nevében Böjte Csaba szavaival szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik valamilyen formában segítségünkre voltak a jótékonysági
bál előkészületeiben és lebonyolításában, bármilyen feladatot vállaltak önzetlenül:
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
A mulatság alatt sok tombolajegy kelt el, köszönet a vásárlásért, a sok-sok értékes
tombolatárgyért a nyertesek nevében is! Az adományok, felajánlások igen hasznos célt
szolgálnak. A bál bevétele (402.405,- Ft, amely befizetésre került a játszótér számlára)
hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeink a kor elvárásainak megfelelő tárgyi környezetben,
korszerű játszótéren játszhassanak. Megköszönjük a tombolára küldött felajánlásokat, a
támogatójegyek vásárlását. Támogató jegyek továbbra is vásárolhatók Dezső Ágnesnél,
Szeleczkiné Zöldvári Ágnesnél és Farkas Istvánnál 100,- 500,- 1000,- forintos címletekben. A Takarékszövetkezetnél vezetett 69800061-11043797 játszótér számlára bárki teljesíthet befizetést. Csekket a Takarékszövetkezetben és a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni. Külön szeretnénk megköszönni azoknak, akik rendezvényünket
megtisztelték a jelenlétükkel is.
„A siker nem a körülményektől, hanem a hozzáállástól függ!”
A lelkes szülők csapata

A tombolatárgy
felajánlói a
jótékonysági bálra:
GIF (Csokoládégyár) Svájc
Loreál Paris
Park Könyvkiadó Kft. Budapest
Billerbeck Budapest Lakástextil Kft.
Halász csárda Szarvas
JYSK Kft. Budapest
Image Skincare Budapest
Hansa Austria GmbH. Salzburg
Alföld Porcelán Edénygyár Zrt
Hódmezővásárhely
Demeter borászat Eger
Barb tailor Pécs
Tokaj Kereskedőház Tokaj
Molnár Bálint
Molnárné Kis Erika
Szanyi András
Péterfy Tamás
Molnár András
Török Sándorné
Rolle Paul Walter Bernd
Murányi Sándorné
Sári Mihályné
Jordán Ágnes
Patkós Ignác
Patkós Ignácné
Öcsödi Horgászegyesület
62.számú Coop ABC
Földi Imre
Lipcseiné Sándor Mária (Szarvas)
Boldog István
Lakatos Erzsébet
Szilágyi Antalné
Losoncziné Szilágyi Ildikó
Losonczi Józsefné
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tupperware Szolnoki Képviselete
Csücsök csárda Békésszentandrás
CEWE Magyarország Kft Budapest
Vas és Fémipari Szövetkezet
Szarvas
Nief Plastic Kunszentmárton
Öcsödi Nyugdíjas klub
Farkasné Papp Éva (Jászkísér)
Ka-vica Bt. Borbélyné Pákozdi Éva
Török Iván
ifj. Szilágyi Imre (Veresházi u.)

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.
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