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III. évfolyam 4. szám

Településünk valamennyi lakójának Áldott
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag,
Boldog Újesztendőt kívánok!
A képviselő-testület nevében:
Simon József
polgármester

Közös karácsonyfa alatt
ünnepelhetünk
A Főtéren és településünk közös fenyőfáján
december 6-án gyulladtak ki az ünnepi fények.
A gyönyörű fenyőfát
Dajka Sándorné ajánlotta fel a szeretet ünnepére.
Köszönjük!

Hársfalvi Péter tanulói ösztöndíj átadása
Mint arról előző számunkban beszámoltunk, a 85 éve
Ófehértón született Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985) történészre, főiskolai tanárra, tanszékvezetőre emlékeztünk 2013.
október 3-án Nyíregyházán. Az emlékezést a Hársfalvi Péter
tanulói ösztöndíj eredményhirdetése zárta, melyet első alkalommal ítélt oda a Kuratórium. A két díjazott Ipolyi Gréta
9. évfolyamos és Varga Nóra 11. évfolyamos középiskolai
tanulók, akik Ófehértó Község Önkormányzatának ünnepi
testületi ülésén vehették át az ösztöndíjakat. Az ünnepségen
jelent volt Dr. Reszler Gábor főiskolai tanár, tanszékvezető,
Dr. Sallai József ny. főiskolai docens, a Történelem és Barátai
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Galambos Sándor a
Megyei Levéltár igazgató helyettese, a kuratórium titkára,
Dr.
Szoboszlay
György főiskolai
adjunktus, a helyi
oktatási intézmények vezetői, valamint a két díjazott
szülei.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Ófehértóiak!
Településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi készülődés
jegyében tisztelettel és szeretettel hív és
vár minden családot az alábbi
rendezvényekre:

2013. december 20-án (pénteken)
16 órától a Faluházban Karácsonyi műsort adnak elő az óvodások, az általános iskola tanulói és a Gondozási
Központ Nyugdíjas Klubjának tagjai.
17 órától a Főtéren közös pásztortűz
gyújtás és karácsonyi dalok éneklése, „Karácsonyi Forgatag” kezdete. A
szeretet asztalánál vendégvárás.

2013. december 21-én (szombaton)
17.00 órától 20.00 óráig a „Karácsonyi
Forgatag” folytatása vendégvárással.

Számítunk megtisztelő jelenlétére!
Képviselő-testület nevében:
Simon József polgármester
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Hírek, információk
Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.)önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.)
BM rendelet Ófehértó községben történő végrehajtására a
következőket rendeli el:
1.§
(1) Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként háztartásonként legfeljebb a (3) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifát biztosíthat
azon ófehértói állandó lakcímmel rendelkező, illetve
életvitelszerűen Ófehértó településen élő, és ott tartózkodási helyet létesített kérelmező számára, aki a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül
			
a) aktív korúak ellátására,
			
b) időskorúak járadékára,
			
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
			
d) 70. életévet betöltötte.
(2) A kérelmek elbírálása során előnyben részesül az (1)
bekezdés a)-c) pontja szerinti kérelmező, közülük is
az a család, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(3) Egy ház, lakás legfeljebb 1 m3 tűzifa támogatásban ré-

szesülhet. Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem
állapítható meg.
2.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1.
melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmek elbírálása Ófehértó Község Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik.
(3) A kérelmeket 2014. január 10-ig lehet benyújtani a Bizottsághoz, amely a kérelmeket 8 napon belül bírálja
el. A tűzifa kiosztásáról az elbírálást követően az Önkormányzat gondoskodik.
(4) Amennyiben a kérelmek elbírálását követően az Ófehértó települést megillető tűzifából marad, a Bizottság
azt az 1.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételekkel
nem rendelkező kérelmezők között osztja fel, akik közül előnyben részesülnek azok a kérelmezők, akik az
1.§ (1) bekezdésében meghatározott 30 napos feltételnek nem felelnek meg.
3.§
(1) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
2014. március 31-én hatályát veszti.
k.m.f.
Simon József
Dócsné dr. Görömbei Gréta
polgármester
jegyző

Irma osztályfőnök vezetésével a heteBursa Hungarica 2014
minden pályázó támogatásban részesül dikes tanulók mutatták be. Ezután hagyományosan koszorúzásra került sor a
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Hősök emlékművénél.
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
23 fiatal adta be pályázatát a megadott
Futott is a gyerekekkel a Mikulás!
határidőre. Közülük 18 fő jelenleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
folytat tanulmányokat, 5 fő középiskolában tanul. Önkormányzatunk képviselő-testülete valamennyi pályázót
támogatásban részesítette.

Emlékezés 1956 hőseire
Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk közös iskolai ünnepségen. A
színvonalas műsort Herczegné Kovács
A gyerekek nagy-nagy örömére településünkre a szokásosnál (december 6.)
ismét egy nappal hamarabb érkezett a
Mikulás. A korábbi érkezés lehetőséget
adott több közös programra, így új-
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donságként az egészséges életmódot és
mozgást népszerűsítő Mikulás-futásra,
valamint a Mikulás-házban a személyes
találkozás alkalmával kicsik és nagyok
elmondhatták milyen ajándékot szeretnének kapni a „Nagyszakállútól”.
Önkormányzatunk az ünnepek alkalmából Mikulás-csomaggal és szaloncukorral kedveskedik a gyermekeknek.
Adj vért!
December 18-án (szerda) ismét
véradást szerveznek településünkön.
Helyszín: Művelődési Ház. Kérünk
mindenkit – aki teheti –, nyújtsa karját
és segítsen embertársain.

Hírek, információk intézményeink életéből

Az óvodai élet
mindennapjairól
A Babusgató családi napközit birtokba vették a kicsinyek. Nyugodt, derűs légkörben, játékkal, ismeretszerzéssel telnek napjaik. A bölcsődések, óvodások nevelését az
Érted-Veled Pedagógiai program
alapján végezzük.
Munkánkhoz
segítséget ad és
a gyermekek fejlesztését végzi a
Baktalórántházi
Nevelési Tanácsadó szakembere.
A családi napközi két foglalkoztató helyiségének
valamint az épület
homlokzatának
kialakítása, felújítása mellett extra
szolgáltatásként
megvalósult
és
használatra átadásra is került egy sószoba, mely a légzőszervi és asztmatikus
problémákkal küzdő gyermekeknek nyújt gyógyulási lehetőséget.
Négy tehetséggondozó műhelyben foglalkozunk
a tehetségígéretes
gyermekekkel. Pályázati forrásból
négy óvodapedagógus vett részt
továbbképzésen,
melyen munkánkhoz megerősítést
kaptunk. Csatlakoztunk a „ Gondolkodj Egészségesen” országos programhoz, keretében a kisebbek „ajándék zsákot”
kaptak. Tartalmával a szülők, a gyerekek figyelmét hívták
fel az egészségtudatos életmódra. Nevelőtestületünk jelentkezett az OFI TÁMOP-os pályázatára. Szakmai kompetenciánk megújítását, szaktanácsadói
ellenőrzést, továbbképzési lehetőséget
kínál a pályázat,
melyet a gyermekek fejlesztése érdekében szeretnénk
kamatoztatni.

Iskolai hírek
• Október 6-án megemlékezés az aradi vértanúkról
• A 7. osztályosok irodalmi műsor keretében idézték fel 1956.
október 23. eseményeit. A tanulókat felkészítette Herczegné
Kovács Irma.
• November 11-én az Everdance együttes zenés-táncos műsorát tekinthették meg a gyerekek Márton-nap alkalmából.
• „Ép testben ép lélek” volt a mottója az idei Egészséghétnek
november 11-15. között. Volt plakátkészítő verseny, a gyerekek kipróbálhatták a defibrillátort, gyakorolták az újraélesztést, Csordás Istvánné a tisztálkodásról vetített filmet, volt
fogorvosi szűrés Dr. Oláh János közreműködésével. A gyerekek futottak az
egészségükért,
jutalmuk egy
tisztasági csomag volt, játékos vetélkedőn
zöldségeket és
gyümölcsöket
kóstoltak bekötött szemmel.
Nagy
sikere
volt az egészségkeréknek, melyhez a nyereményeket a következő helyi
vállalkozók adományozták: Asztalos Mihály, Coop ABC,
Kocsis Miklós, Kormány Zsolt, Müller Tamás, Ófehértó
Község Önkormányzata, Dr. Oláh János, Reszkető Mihály,
akiknek ezúton szeretnénk köszönetet mondani.
• November 26-án 61 gyerek színházi előadáson vett részt
Nyírbátorban.
• November 27-én véget ért az úszás tanfolyam, melyen 8
alkalommal iskolánk 15 diákja vett részt a vásárosnaményi
Szilva Termál- és Welnessfürdőben a kistérség szervezésében.
• December 6-án Sándorné Miklós Veronika vezetésével a 3.
osztályosok színvonalas zenés műsoruk bemutatásával várták
a Mikulást, aki az iskola minden tanulója számára elhozta
Ófehértó Község Önkormányzatának ajándékcsomagjait.
• „Itt van a szép, víg karácsony” címmel december 2-21. között adventi készülődés zajlott.

Megszépülhet a Római Katolikus parókia
Egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően – melyet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő írt ki „Egyházak közösségi célú
programjainak és beruházásainak támogatása és egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások címen” – hamarosan közös összefogással megszépülhet a településünk központjában található Római Katolikus parókia épülete (volt
Mátyus-féle iskola).
A felújítás várható
költsége: 9 000 000
Ft, rendelkezésre álló
összeg: 6 500 000
Ft, szükséges önerő
2 500 000 Ft.
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Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kilencven millió forint területfejlesztési tervezésre
Hagyományőrző
gasztroudvar létesül Ófehértón!
Győr-Moson-Sopron megyében
2013. november 27.
2013/12/02

A Roseber Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. sikeresen pályázott az ÉAOP-2.1.1/H kódszámú Turisztikai
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program (ÁROP)
támogatási rendszeréhez
benyújtott
„Területfejlesztési
megyében – számító,
ÁROPszolgáltatások
fejlesztése című
konstrukció
keretében, tervezés
s fő célja,Győr-Moson-Sopron
hogy az ősi, hagyományosnak
1.2.11/A-2013—2013-0021” című pályázatát a Közigazgatási Reform Irányító Hatósága kilencven millió forint
természetes
tartósítási
eljárással
készíthető
termékeket,
hungarikumokat
manufakturális
módon
előállítösszegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósításának költségei – 100%-os intenzitású, vissza
nem
térítendő támogatás formájában – az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
sa,
ennek
lépéseit,
menetét
a
nagyközönségnek
bemutassa,
illetve
a
termékeit
gasztronómiai
fogásokban
állnak rendelkezésre a kedvezményezett megyei önkormányzat számára. Minderről Kara Ákos, a megyei
közgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón számolt be 2013. november 27-én Győrött. Az
szerepeltesse.
eseményen elhangzott, hogy a 2014. szeptember 30-ig megvalósítandó projekt a helyzetfeltárás elkészítését
követő tervezési feladatokat szolgálja, végrehajtása során módszertani, szakmai tanácsadói és informatikai
A Roseber
Kft. az
Észak-Alföldi
Regionális Operatív Program keretében, az Európai Regionális
támogatás
igénybe
vételét
is lehetővé teszi.

Fejlesztési Alap támogatásával Ófehértón, Hagyományőrző Gasztroudvar néven egy olyan különleges, versenyképes turisztikai szolgáltatást hoz létre, melynek során az idelátogató turisták beAz alelnök az eseményen emlékeztetett, hogy – a területfejlesztés rendszerének megújítása keretében –
tekintést
nyerhetnek
ősi, hagyományosnak
természetes
tartósítási
eljárással
készít2012. január
1-jétől aaz
területfejlesztési
feladatokat számító,
területi szinten
a megyei
önkormányzatok
látják
el:
alapvetően
területfejlesztési,
területrendezési
és koordinációs
feladatokat komponált
végeznek. Kara
Ákos hangsúlyozta,
hető
termékek
előállításának
folyamatába.
A produktumaikból
ételeket
a vendégek
hogy a megyei önkormányzatok számára területfejlesztési tervezés új feladat ugyan, de nem előzmények
helyben
is elfogyaszthatják, valamint szakmai felvilágosításban is részesülhetnek. A kistérség
nélküli: „A megyéknek korábban volt már ilyen feladatuk, de a szocialista kormányok idején először
egyedi
adottságait
és hagyományait
véve,ezeket
ezeket
a mai és
trendekhez
igazítva
teszi a
csökkentették,
majd teljes
egészében el is figyelembe
vették a megyéktől
a feladathatásköröket.
Véleményünk
szerint ez rossz
döntés volt.” a desztináció turisztikai szolgáltatásait. Az igényes vidéki kikapcsolólétesítmény
komplexebbé
A sajtótájékoztatón elhangzott: a kormány azt ígérte, hogy – az önkormányzati rendszer átalakításából
dásra,
a gasztronómiai
élményekre
vágyó és
turistákat
kívánja
megcélozni
mely a
eredő megyei
területfejlesztési,
területrendezési
koordinációs
feladatok
ellátásáhoza–Gasztroudvar,
forrást fog biztosítani.
Ennek szerint
feltételejövőre
egy korrekt
megyei
helyzetértékelés
volt. A Győr-Moson-Sopron Megyei
tervek
nyitja meg
kapuit
a látogatók elkészítése
előtt.
Önkormányzat ezt a feltételt teljesítette, megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának
megalapozásaként elkészült a helyzetfeltáró dokumentum. Ennek megfelelően a kormány is állta szavát és
az ÁROP-1.2.11 konstrukció keretében a helyzetfeltárás elkészítését követő tervezési feladatok ellátására,
a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatására, az ehhez szükséges megyei
tervezői kapacitások megerősítésére – könnyített elbírálású pályázati konstrukcióban - forrást biztosított.
„Pályázatunkkal 90 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk, így természetesen tovább
folytatjuk a megkezdett munkát, melyben kiváló partnernek bizonyult eddig is a Széchenyi István Egyetem
tervező csapata, munkájukra a jövőben is számítunk. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a kistérségi/járási
egyeztetésekre, valamint odafigyelünk a megyei jogú városokkal történő együtt-munkálkodásra is,
különös tekintettel az integrált városfejlesztési stratégiákra ” – mondta Kara Ákos, aki ez alkalommal is
fontosnak tartotta kiemelni, hogy „a 2014-2020-as uniós időszakra vonatkozó megyei tervezés során
a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés áll a középpontban, további fontos, fejlesztésre érdemes terület
a mezőgazdaságon belül a feldolgozóipar, még akkor is, ha az Európai Unióban e területre szigorúan korlátozott
szabályok érvényesek, így a feldolgozóipari tevékenység újraindításához, támogatásához még különböző
csatákat kell megvívnunk az EU-s intézményekkel.”
A „Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében – ÁROP-1.2.11/A-2013—2013-0021” c projektben
a – regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítására, a lehetséges fejlesztési irányok
meghatározására, a megyei területfejlesztési koncepció és kidolgozására, a 2014-2020 időszak tervezését segítő
részdokumentumok elkészítésére, a területi koordináció ellátására, a megye területén megvalósítandó projektek
összeállítására kerül sor, a partnerség elvének biztosítása mellett.

Roseber Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Cím:
1094
Budapest,
Viola
u. 48. IV./73.
Cím:
H-9021
Győr,
Városház
tér 3.
Telefon:
+36+36
30 955
Telefon:
96 6048
522-245 ; 96/522-208
Fax: +36
96 522-285
E-mail:
roseberkft2@gmail.com
E-mail: teruletfejlesztes@gymsmo.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
web: www.gymsmo.hu
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