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2014. december IV. éVfolyam 4. szám

Elkezdte munkáját az új képviselő-testület
A 2014. október 12-én lebonyolított helyi önkormányzati választást követően 

megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület (Simon József polgármester, Aszta-
los Mihály, Kocsis Miklós, Kósa Tibor, Reszkető Mihály, Szabó Jánosné, Tóth Sándor 
képviselők). A polgármester javaslatára Tóth Sándort alpolgármesterré, Reszkető Mi-
hályt a pénzügyi, Asztalos Mihályt a szociális bizottság elnökévé választotta a testület.

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 fe-

nyőfáján december 5-én gyulladtak ki 
az ünnepi fények. 

A gyönyörű fenyőfát Dankó Lász-
lóné (Luksa Katalin) Petőfi utcai lakos 
ajánlotta fel a szeretet ünnepére. Kö-
szönjük!

Püspöki látogatás – Közösségi Ház szentelés – 
Templombúcsú

November 23-án településünkön járt Bosák Nándor Debrecen – Nyíregyházi Egy-
házmegye római katolikus püspöke.  A püspöki látogatás keretében átadásra került 
a kívülről felújított és megszépült Árpád-há-
zi Szent Erzsébet Római Katolikus Közösségi 
Ház. Ünnepi beszédet mondott Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő. Az ünnepélyes szalag-
átvágást követően püspök atya megáldotta és 
megszentelte az épületet. 

A program a római katolikus templomban 
folytatódott, ahol templombúcsú keretében 
emlékeztek meg a templom védőszentjéről Ár-
pád-házi Szent Erzsébetről. Az ünnepi szent-
misét püspök atya, valamint településünk új 
római katolikus plébánosa Lengyel József atya 
celebrálta. 
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Hírek, információk intézményeink életéből
OVI – Híradó 

Az Érted-Veled nevelési programunkban meghatározott 
feladatok mellett a következő szolgáltatásokat biztosítjuk a 
gyerekek számára:

•	 tehetséggondozó	műhelyeket	működtetünk
•	 fejlesztő	pedagógus	foglalkozik	a	gyerekekkel
•	 logopédus	2015.	 januárjától	 végzi	majd	 a	beszédhibás	

gyerekek fejlesztését
•	 játékos	hittan	tanulást	biztosítunk	az	igénylők	számára
•	 sószoba	használata	asztmatikus	betegségek	megelőzésére
•	 ingyenes	étkezés

Az elmúlt időszak eseményei:
•	 nyílt	hetet	 tartottunk	a	szülők	számára	kapcsolattartás	

és nevelő munkánk bemutatása céljából
•	 egészség	hét	keretében	a	szülők	klubjában	szerveztünk	

pszichológiai és védőnői előadást,  barkácsolást. A gye-
rekek mindennapjait színesítettük kirándulással,alma és 
tök sütéssel, sport délelőttel, tánc-házzal, bábozással

Adventi hetek programjai: 
•	 „Itt	járt	a	Mikulás”:	rendezvény	a	szülők	és	a	fenntartó	

támogatásával

•	 szülők	 klubja	 összejövetel	 keretében	 karácsonyi	 díszek	
készítése

•	 kántálás	hagyományának	felelevenítése
•	 mézeskalács	készítés
•	 karácsonyi	koncert
•	 „Vadak	karácsonya”	program	a	Völgyfű	 vadásztársaság	

támogatásával
•	 karácsonyi	 ünnepséggel	 kedveskedünk	 a	 Gondozási	

Központ lakóinak, a szülőknek és községünk lakóinak

Intézményünk 2014.12.22-től 2015.01.03-ig zárva tart!

Iskolai hírek
2014. október 3. Magyar Diáksport nap programja:

-  futóverseny (2014 méter)
-  traktorhúzás
-  kerékpártúra
-  sor- és váltóverseny
-  tanár-diák mérkőzés (férfi labdarúgás és női kosárlabda)

2014. október 11.  Állatok világnapja programjai: 
TÁMOP 3.1.4.B „Köznevelés az iskolában”

-  Rajzkiállítás
-  Forgott a szerencsekerék (kvízjáték)
-		„Dínó”	kiállítás
-  Állatos akadályverseny
-		Előadás	a	Madártani	Intézet	szakmai	irányításával
-  Előadás az erdei állatokról, vadvédelemről.
-  Arcfestés
-  Filmvetítés
-  Állatsimogatás és póni lovagoltatás
-  Kirándulás a Nyíregyházi Vadasparkba

2014. október 9-14. „Az iskola közös ügyünk”  
TÁMOP 3.1.4.B Ófehértó „Közlekedj okosan!” c. projekt

-		Rajzpályázat	„A	jövő	környezetbarát	járművei”	címmel
-  Biztonságos közlekedés, kerékpárok átvizsgálása rend-

őrök, polgárőrök segítségével
-  Szerepjáték: A tömegközlekedés rend- és illemszabályai
-  Dramatikus játék – közlekedés során bajba jutottak segítése 
-  A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai – okta-

tófilm megtekintése, valóságos helyzetben gyakorlás
-  Kerékpáros ügyességi verseny
-  Járőrözés a helyi polgárőrökkel
-  Látogatás a Máriapócsi Rendőrőrsön
-  KRESZ táblák, játékok  készítése technika órákon 

Az iskola ezúton mond köszönetet a program megvaló-
sulásáért Ófehértó Község Önkormányzatának, Varga Zsolt 
századosnak és munkatársainak, Sándor Zoltán Polgárőr 
Egyesület parancsnokának.
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2014. november 10-14. Egészséghét programjai:
-  Plakátkiállítás
-  Elsősegély-nyújtás bemutató: Matolcsiné Sás Anita és 

a nyírgyulaji általános iskola tanulóinak közreműkö-
désével

-  Kézműves délután
-  Kerékpártúra
-		Ingyenes	vérnyomás	és	vércukor	szint	mérés	Csordás	Ist-

vánné és Kormány Erzsébet védőnők közreműködésével
-  Fuss az egészségedért!
-  Tanár-diák-szülő labdarúgó mérkőzések
-  Szerencsekerék

A program szervezését Neményiné Balogh Zsuzsanna és 
Puholla Marietta végezte.

Az iskola köszönetet mond a programot támogató part-
nereinek:	 COOP	 ABC,	 Csillag	 Csemege,	 Kocsis	 Miklós	
Ófehértó, valamint a leveleki DE-JÓ, RU-HÁZ és Édenkert 
üzleteknek.

2014. december 5. Mikulás 
A Mikulás várás hangulatát rendhagyó módon az idén a 

Mikulás-vonatozás minden tanuló számára, a tanítási órák 
közötti szünetekben rendezett programok tették még izgal-
massá. Volt Mikulás-torna, Mikulás-totó az elméleti ismere-
tekről, Mikulás-szépségverseny, Mikulás-versek-dalok verse-
nye. A Mikulást a 3. osztályos tanulóink színvonalas műsora 
fogadta, melyet betanított Puholla Marietta és Soltész Klá-
ra pedagógusok. Az élmény dús napot az Ófehértó Község 
Önkormányzata által finanszírozott csomagok kiosztása és 
Mikulás-disco zárta.

2014. december 15-19. „Ragyogj Karácsony!” témahét
az	idén	a	TÁMOP	3.1.4.B	„Köznevelés	az	iskolában”	pá-

lyázat keretein belül valósul meg.
Programok: Karácsonyfa díszítés, Varázskezek-kézműves 

délután, Játékos karácsonyi vetélkedő, filmvetítés; Karácsonyi 
ünnepi műsort a dráma- és furulyaszakkörösök készítettek Ve-
res Enikő és Puholla Marietta vezetésével.

Bursa Hungarica 2015
minden pályázó 

támogatásban részesül

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat-
ra beérkezett valamennyi pályázót 
támogatásban részesítette önkor-
mányzatunk képviselő-testülete. A 
pályázat a 2014/2015. tanév máso-
dik és a 2015/2016. tanév első fél-
évére vonatkozik.

Ófehértó Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32.	 Cikk	 (2)	 bekezdésében	 kapott	 fel-
hatalmazás alapján a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.	 törvény	 13.	 §	 (1)	 bekezdés	
8. pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a települési önkormányzatok  
szociális  célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 
46/2014.(IX.25.)	BM	rendelet	Ófehértó	
községben történő végrehajtására a kö-
vetkezőket rendeli el:

1.§
(1) Ófehértó Község Önkormányzata 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 
vissza nem térítendő természet-
beni támogatásként háztartáson-
ként legfeljebb a (3) bekezdésben 
meghatározott mennyiségű tűzifát 
biztosíthat azon ófehértói állandó 
lakcímmel  rendelkező,il letve 
életvitelszerűen Ófehértó települé-
sen 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 előny-

ben részesül az (1) bekezdés a)-c) 
pontja szerinti kérelmező, közülük 
is az a család, amely a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény-
ben szabályozott halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) Egy ház, lakás legfeljebb 1 m3 tűzifa 
támogatásban részesülhet. Üresen 
álló, nem lakott ingatlanra, amely-
ben életvitelszerűen senki nem él, a 
támogatás nem állapítható meg.

2.§
(1) A támogatás megállapítása iránti el-

járás a rendelet 1. melléklete szerin-
ti kérelemre indul.

(2) A kérelmek elbírálása Ófehértó Köz-
ség Képviselő-testületének Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága (a to-
vábbiakban: Bizottság) hatáskörébe 
tartozik. 

(3) A kérelmeket 2015. január 10-ig 
lehet benyújtani a Bizottsághoz, 
amely a kérelmeket 8 napon belül 
bírálja el. A tűzifa kiosztásáról az el-
bírálást követően az Önkormányzat 
gondoskodik. 

(4) Amennyiben a kérelmek elbírálását 
követően az Ófehértó települést 
megillető tűzifából marad, a Bizott-
ság	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)	bekez-
désében meghatározott 30 napos 
feltételnek nem felelnek meg.  

3.§
(1)  A tűzifa átvételét a jogosult a ren-

delet 2. melléklete szerinti átvételi 
elismervény aláírásával igazolja.

4.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő na-

pon lép hatályba, és 2015. március 31-én 
hatályát veszti.

Simon József            Dr. Tóth Tibor
polgármester         helyettesítő jegyző
 

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Önkormányzati hírek, információk
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Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

Emlékezés 1956 hőseire
Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk kö-

zös iskolai ünnepségen 2014 október 22-én.
A	színvonalas	műsort	Guti	Emese	osztályfőnök	ve-

zetésével a hetedikes tanulók mutatták be.
Ezután hagyományosan koszorúzásra került sor a 

Hősök emlékművénél.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Ófehértóiak!

Településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi készülődés jegyé-
ben tisztelettel és szeretettel hív és vár minden családot az alábbi rendezvényére:

2014. december 19-én (pénteken)
1600 órától a Faluházban Karácsonyi műsort adnak elő 

az óvodások, az általános iskola tanulói 
és	a	Gondozási	Központ	Nyugdíjas	Klubjának	tagjai

1800 órától a Főtéren közös pásztortűz gyújtás és karácsonyi dalok éneklése 
„Karácsonyi	Forgatag”		

A szeretet asztalánál vendégvárás

1900 órától		„Karácsonyi	Koncert”
Vendég: Nagy Szilárd

Számítunk megtisztelő jelenlétére!
 A Képviselő-testület nevében: 

Simon József polgármester


