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2015. szeptember V. évfolyam 3. szám

Itt van az ősz, itt van újra…
A forró nyári napok és a vakáció már csak emlékek voltak szeptember 1-jén (kedden) amikor a csengőszó jelezte a diákok számára, 

hogy elkezdődött a 2015/2016-os tanév. A legjobban az a 20 elsős várta az évkezdést, akik az ünnepélyes tanévnyitón színvonalas elő-
adással mutatkoztak be a nevelőtestület tagjainak valamint idősebb 
társaiknak. A műsort betanította Szarvasné Cserepes Margit és 
Vanicskó Csabáné óvodapedagógusok. 

Az elsősök névsora: 
Andicsku Bálint, Balogh István, Balogh Miklós Lorenzó, Banu 

Dávid, Heil Ilona, Jánosdeák Tamás Tomasovics, Jónás Ferenc 
Albert, Kapa Gusztáv, Kovács Mercédesz Beáta, 

Lakatos Gábor, Nagy Ferenc, Oláh Kevin András, Pálfi Kevin, 
Pap Ilona Szidónia, Rézműves Dávid, Simon Patrik, Varga Balázs, 
Varga Noémi, Virág Vivien, Zambo Helena.

Hársfalvi Péterre emlékeztünk
Településünk szülöttére Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985) történész-

re, főiskolai tanárra, tanszékvezetőre emlékeztünk 2015. szeptember 
30-án, Nyíregyházán, aki szeptember 26-án töltötte volna be 87. szü-
letésnapját. Az emlékezés a neves oktató sírjánál a nyíregyházi Északi 
temetőben kezdődött, ahol Dr. Fazekas Rózsa főiskolai tanár, volt ta-
nítvány emlékezett az egykori kiváló pedagógusra, tudósra. 

Ófehértó Község Önkormányzata nevében Simon József polgármes-
ter és a „Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíj” idei nyertesei Ipolyi Gréta, 
Boros Fruzsina, és Moldván Andrea helyezték el az emlékkoszorúját.

A program a Nyíregyházi Főiskolán folytatódott, ahol a résztvevő-
ket Dr. Reszler Gábor tanszékvezető köszöntötte. Ezt követte Krajnyák 
Péter előadása „INVOLEN – Megyaszó: infokommunikációs eszkö-
zök a XXI. századi oktatásban” címmel. Az emlékezést a Hársfalvi Péter 
tanulói ösztöndíj nyerteseinek bemutatása zárta.  

 „Jobb itthon iskolába járni!” Program
Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2015. 

(IX.3.) számú határozatával döntést hozott arról, hogy az iskolai tanulólét-
számot csökkentő elvándorlás, azaz a tanulók más település oktatási intéz-
ményeibe történő átíratása miatt kialakult helyzet javítására „Jobb itthon 
iskolába járni!” Programot (a továbbiakban: Program) kíván indítani.

A Programmal a helyben lakó és helyben maradó családok Ófehértói 
Általános Iskolába járó gyermekeit kívánjuk a tanév hónapjaira járó ösztön-
díjjal támogatni és a már elvitt gyermekek szüleit ösztönözni gyermekeik 
visszaíratására.

I. A Program indulásának ideje:
 Az ösztöndíjrendszer vonatkozásában: 2016. szeptember 1.
 A visszaíratás vonatkozásában: 2015. november 1.
II. A Program hatálya

A Program hatálya kiterjed az Ófehértói Általános Iskolával tanulói 
jogviszonyban álló és 2016. szeptember 1-jét követően tanulói jogviszonyt 
létesítő tanulókra, valamint azon 2015. augusztus 31-én ófehértói lakóhely-
lyel rendelkező szülőkre, akik gyermekeiket a 2015/16-os tanévben, vagy azt 
megelőzően más település oktatási intézményébe íratták be.

III. A Program részei
 a) Visszaíratási program
 b) Ösztöndíjprogram

IV. Részletes szabályok
1. A 2015. augusztus 31-én Ófehértón lakóhellyel rendelkező, de más 

település oktatási intézményébe beíratott olyan tanulók szülei, akik 
gyermekeiket a 2015/16-os tanév során visszaíratják az Ófehértói Álta-
lános Iskolába, gyermekenként 100 000 Ft, azaz Százezer forint összegű 
támogatásban részesülnek.

2. A támogatást az Ófehértói Általános Iskola igazgatójának visszaíratásról 
szóló írásos jelzését követő 30 napon belül a szülő kérésének megfelelő 
módon kell kifizetni.

3. A támogatás kifizetésekor a szülővel a programból folyó kötelezettsége-
ket tartalmazó nyilatkozatot kell aláíratni.

4. Amennyiben a tanuló Ófehértói Általános Iskolával fennálló tanulói 
jogviszonya a 2018/19-es tanév vége előtt megszűnik – ide nem ért-
ve az általános iskolai tanulmányok befejezését vagy az önhibán kívüli 
megszűnés eseteit – az a) pont szerinti támogatás teljes összegét egy 
összegben vissza kell fizetnie Ófehértó Község Önkormányzatának.

5. Az Ófehértói Általános Iskola tanulóinak szülei – az 1. pont szerinti visz-
szaíratott tanulók szüleinek kivételével – 2016. szeptember 1. napjától 
havi 3000 Ft, azaz Háromezer forint összegű támogatásban részesülnek. 

6. Az ösztöndíj csak a tanév 10 hónapjára jár, a nyári szünidő idejére nem.
7. A havi támogatás feltétele, hogy adott hónapban a tanulónak nincs 

igazolatlan mulasztása.
folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek, információk
8. Az ösztöndíj folyósítás szünetel:
 a) szaktanári írásbeli büntetés esetén 3 hónapig,
 b) osztályfőnöki írásbeli büntetés esetén 4 hónapig. 
9. Igazgatói szintű büntetés esetén az 5. pont szerinti támogatás 6 hónap-

ra megvonásra kerül.
10. Az 1. pont szerinti szülők az 5. pont szerinti támogatásra gyermekeik 

után a 2018/19-es tanévtől jogosultak.
11. Az Ófehértói Általános Iskola nevelői az igazolatlan mulasztás, vagy az 

írásbeli büntetés napját követő 8 napon belül kötelesek írásos jelzést 

küldeni Ófehértó Község Polgármesterének, aki az Ófehértói Polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője felé kiadott írásbeli utasítással ha-
ladéktalanul intézkedik a támogatás szüneteltetése, megvonása illetve 
visszafizetése, érdekében. 

Ófehértó, 2015. szeptember 28.
 Simon József Dócsné dr. Görömbei Gréta
 polgármester  jegyző

Önkormányzatunk idén is 
csatlakozott a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázat-
hoz.

A programról: 
A Bursa Hungarica Felső-

oktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőfokú tanulmá-
nyainak támogatása.

A program keretében olyan 
szociálisan hátrányos helyze-
tű felsőoktatásban résztvevő 
hallgatóknak folyósítható az 
ösztöndíj, akik a települési ön-
kormányzat illetékességi terü-
letén lakóhellyel rendelkeznek, 
felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos) képzésben vesznek 
részt. 

A többszintű támogatási 
rendszer pénzügyi fedezetéül 
három forrás szolgál: a települé-
si önkormányzati, a megyei ön-
kormányzati, valamint – az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával – a felsőokta-
tási intézményi költségvetésben 
megjelenő elkülönített forrás. 

A pályázat benyújtásának 
módja és határideje: 

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő 

benyújtásának határideje:

2015. november 9.
Az „A” és „B” típusú pályá-

zati kiírás megtekinthető az 
Ófehértói Polgármesteri Hiva-
tal hirdetőtábláján és  a www.
ofeherto.hu honlapon.

Bursa Hungarica 
2016 Az országgyűlés a környezet és a természet védel-

me, terhelésének mérséklése, illetve a környezet és ter-
mészet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztön-
zés érdekében a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény megalkotásával a rendelkezésre 
álló közcsatorna igénybevételét mellőző személyek 
részére talajterhelési díj megfizetésének kötelezettségét 
írta elő.

A törvény kötelezte a helyi önkormányzatokat, 
hogy a talajterhelési díjra vonatkozó részletes szabá-
lyokat helyi rendeletben állapítsa meg és szedje be a 
díjat. Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-
testülete ennek megfelelően megalkotta a talajter-
helési díjról szóló 10/2015. (IX.7.) önkormányzati 
rendeletét, mely 2015. november 1-jén lép hatályba.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX törvény alapján talajterhelési díj fizetési kö-
telezettség terheli azt a szennyvízkibocsátót aki/amely 
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem 
köt rá és vízfelhasználási szolgáltatást vesz igénybe.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 
törvényben meghatározott alapja (a fogyasztott víz 
mennyisége) a meghatározott törvényi egységdíj 
(1.200 Ft/m3) valamint a település közigazgatási te-
rületére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) 
határozza meg. 

Így tehát fogyasztott víz m3-enként 1.800.- forint 
talajterhelési díjat kell majd fizetni annak a fogyasz-
tónak, aki a kiépített csatornahálózatra nem köt rá.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a 
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 
szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított személy-
lyel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabá-
lyi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díjat először 2016. március 31-
ig kell bevallaniuk az adózóknak a 2015. november 
1-től december 31-ig felhasznált vízmennyiség után, 
és azt két egyenlő részletben lehet megfizetni szept-
ember 15-éig.

Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól: 
1. a kibocsátó a közszolgáltató által igazolt, külön órá-

val (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi 
vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után;

2. a Ligettanyán és Tisztisoron lakóingatlannal ren-
delkező, valamint azon kibocsátók, akiknek ingat-
lana a településnek azon a részén található, ahol a 
közcsatorna nem épült ki.

3. az az egyedülálló, aki 70. életévét betöltötte. 
4. a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következté-

ben elfolyt, elszivárgott vízmennyiség, feltéve, hogy 
a kibocsátó a meghibásodás szolgáltatónak történő 
bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól ka-
pott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a sze-
relést elvégző által adott számlával bizonyítja; 

5. az a kibocsátó, 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%-kal a 2005. évben, illetve a 
közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban 
végzett alapállapot felmérés keretében mért értéke-
ket. 

6. a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben 
vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó (tehát a 
nem lakott ingatlanok vonatkozásában)

Kedvezmények:

1. 80%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánsze-
mély kibocsátót, akinek az ingatlanán a méréssel 
igazolt éves vízfogyasztás az 50 m3-t nem haladja 
meg. A díjkedvezmény igazolására a szolgáltató 
részéről az önkormányzati adóhatóság részére meg-
küldött éves kimutatás szolgál. 

2. A megállapított talajterhelési díjból 50 %-os ked-
vezményben részesül:

a) az az egyedülálló, akinek a havi nettó jövedele-
mének összege nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
(jelenleg: 57000 Ft);

b) az a kibocsátó, akinek a közös háztartásában 
élők 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 150 %-át (jelenleg: 42750) 

A 2. pont szerinti díjkedvezményt az arra jogosult 
adózó a tárgyévről benyújtott talajterhelési díj-
bevallásban kérheti a tárgyévet követő január 1-i 
állapot szerinti jövedelemigazolások és a rendelet 
1. melléklete szerinti nyilatkozat becsatolásával 
egyidejűleg.

3. Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó 
kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfi-
zetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg. 
Különös méltánylást érdemlő eset: baleset, ha-
láleset, elemi kár vagy létfenntartást veszélyeztető 
körülmény megléte, bekövetkezése.
A díjfizetési kötelezettsége megszűnik annak az 

adózónak, aki a közcsatornára ráköt és azt a szolgál-
tató igazolja, vagy aki a vízhasználatot megszűnteti, 
vagy az ingatlanát eladja. Az ezen időpont előtt fo-
gyasztott víz után a talajterhelési díjfizetése továbbra 
is fennáll.

Valamennyi, vízfogyasztással, ingatlanhasználat-
tal kapcsolatos mentességre okot adó körülményt az 
adózónak kell bejelenteni, illetve a kedvezményt az 
adózónak kell igényelni!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése 
van a 42/385-644-es telefonszámon, valamint sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél érdek-
lődhet. 

Ófehértó, 2015. október 1.
Simon József Dócsné dr. Görömbei Gréta
polgármester                          jegyző

Tisztelt Adózók!
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Nyár az óvodában
•	 Intézményünk	 –	 két	 hét	 kivételével	 –	

nyári hónapokban is fogadta a gyereke-
ket. A nagy létszámú jelenlét bizonyí-
totta, hogy szolgáltatásunkra ezekben a 
hónapokban is szükség van.

•	 A	 nyári	 ismeretszerzést	 „Vadasparki”	
kirándulással kezdtük, melyet pályáza-
ti forrásból valósítottunk meg. A nyár 
folyamán sokat játszottunk, kirándul-
tunk, barkácsoltunk, meséltünk, éne-
keltünk, báboztunk.  Augusztusban 
„Csibetábor” program keretében ké-
szültek a leendő elsősök az iskolakez-
désre.

•	 Karbantartóink	 javítási	 munkálato-
kat végeztek az intézményben, melyek 
közül folyamatban van az intézmény 
udvari játékainak bővítése, az udvar 
rendezése, a kerítés, kapu elkészítése, az 
előkert kialakítása.

•	 A	nyári	időszakban	a	törvény	által	meg-
határozott intézmény működését szabá-
lyozó dokumentumok felülvizsgálata és 
módosítása is megtörtént.

•	 Az	 iskolai	 tanévnyitó	 ünnepségen	 a	
leendő elsősök is részt vettek és rövid 
műsorral mutatkoztak be a pedagógu-
soknak és a tanulóknak. 

Tanévkezdés – a 2015/16-os 
nevelési év:

•	 Kötelező	 óvodába	 járni	 2015.szeptem-
ber elsejétől a 2011. évi CXC. törvény 
szerint annak a gyereknek, aki az adott 
év augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti.  E törvény jelenleg 
azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 
2012. augusztus 31. előtt születtek, 
vagyis 2015. augusztus 31-ig betöltöt-
ték a 3. életévüket. Felhívjuk a Tisztelt 
Szülők figyelmét, hogy e törvény be 
nem tartása szankciót von maga után!

•	 Ingyenes	 étkezés	 igénylése	 2015.	 szept-
ember elsejétől megváltozott. Az igény-
lés a szülő kötelessége, a nyomtatványt az 
intézményvezető részére kell eljuttatni.

•	 Szeptemberben	 „Ovi-nyitogató”	 ren-
dezvényre került sor bábelőadással egy-
bekötve, melyre az elsős gyerekeket is 
meghívtuk. 

•	 Általános	 tájékoztató	 volt	 a	 témája	 a	
szülői értekezletnek, melyet szeptember 
21-én tartottunk.

Októberi programok az intézményben: 
•	 programok	 az	 „Állatok	 világnapja”	 al-

kalmából,
•	 séták,	 kirándulások,	 őszi	 munkákban	

való részvétel, ünnepség.
Könyvtári napok megrendezésére kerül 

sor 2015.10.05-10-ig.
Program:

- író – olvasó találkozó
- olvasóvá nevelés óvodás és iskolás 

korban (egész heti programok)
- őszi barkácsolás.

Az Érted- Veled Kastélykert Óvoda Ala-
pítvány 2013-tól várja az adó 1%-nak felaján-
lását. Köszönjük az eddigi felajánlásokat!  A 
befolyt összegből 1 db laptopot és 4 db futó-
biciklit vásároltunk a gyerekek részére.

Hírek, információk intézményeink életéből

Az Ófehértói Református Egyházközség 
presbitériuma

 2015. november 8-án (vasárnap) 15 
órától istentisztelettel egybekötött jóté-

konysági koncertet rendez 
a református templomban, melyen fellép 

Mészáros János Elek
az RTL Klub Csillag születik 

versenyének 2012. évi győztese.
A koncert bevételével és az adományok-

kal Dobránszki Tibor és Juhász Anita 
kislánya, 

Dobránszki Csenge 
gyógykezelését
kívánjuk támogatni; 

aki koraszülöttként jött a világra és mai 
napig vívja küzdelmét a neki adatott 

életért!
Belépőjegy ára: 1500 Ft/fő

Belépőjegyeket elővételben a helyi 
Református Lelkészi Hivatalban (4558 

Ófehértó, Alkotmány u. 29.; Tel.: 
06303366083) vásárolhatnak; ahol lehe-
tőség van még  1000, 3000 és 5000 Ft 
értékű támogatójegyek vásárlására is. 

További adományokat a koncert alkalmá-
val a templomban kihelyezett perselyek-

ben helyezhetnek el.

Óvodai hírek–események

•	 A	Magyar	Üdülési	Alapítvány	és	a	KLIK	
Baktalórántházai Tankerületének szerve-
zésében két hetes, nyári Erzsébet Tábort 
szerveztünk iskolánk 110 tanulója szá-
mára.  A gyerekek a következő progra-
mok segítségével pihenték ki az elmúlt 
tanév fáradalmait: közösség-, csapatépí-
tő-, népi játékok, sorversenyek, séták, 
kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba, 
múzeumlátogatás és városnézés Nyírbá-
torban, origami, kosárfonás, néptánc, 
kerékpáros ügyességi verseny, ki mit tud, 
kreatív délután, ételkóstoló, filmnézés. 

•	 Pazonyi	György	tanár	úr	vezetésével	5-8.	
évfolyamos tanulóinkból álló csapat kép-
viselte iskolánkat az I. Rotary Gyermek 

Sportvetélkedőn. Szeptember 17-én ösz-
szesen 100 egészséges és fogyatékkal élő 
gyerek 10 vegyes csapatban mérte össze 
ügyességét Nyíregyházán a Városi Stadi-
onban. A rendezvény célja az volt, hogy 
az elfogadás, az empátia, a gyengébb 
segítése már gyermekkorban természe-
tessé váljon. A játékos sportvetélkedőn 
az ófehértói diákok az előkelő 2. helyet 
szerezték meg, melyhez ezúton is gratu-
lálunk. A csapat tagjai: Kerekes Mihály, 
Kóka Ferenc, Kovács Alex Arnold, Kupi 
Vanda, Nagy Róbert Sándor, Ősz Vik-
tória, Pálfi Flóra Krisztina, Pálfi Beatrix, 
Rocska Ádám Gábor, Szabó Nikoletta.

Iskolai hírek
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Házasságkötések:
Fodor Anita Nikolett – 

Udvarhelyi István
Dankó Szabrina Anikó – 

Rézműves Zoltán
Vass Mária –  
Kertész Dávid

Tóth Cintia –  
Tokár József

Születések:
Koczkánics Lilla Kiara 

Andráscsik Letícia 
Mónika

Ferenczi Hanna
Nagy Amanda Dzsenifer

Udvarhelyi Patrik 

Halálesetek:
Lacz Győző
Kiss Emma

Farkas Andrásné
ifj. Dankó Mihály

Lukács András Csaba
Kovács Györgyné
Csubák Györgyné

Ófehértó települést a 
Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Odahull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet.
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom

Emlékezzünk régiekről!
A nemzet élő fa, melynek fenntartó, tápláló gyökere történelme. Ünnepeink is ezekből a gyöke-

rekből erednek, különösen igaz ez nemzeti ünnepeinkre.

Az 1848-49-es szabadságharcunk véres megtorlásának szomorú eseménye 
Batthyány Lajos miniszterelnök és 13 honvédtábornok kivégzése volt. Nevü-
ket méltón kell továbbadni utódainknak, tetteiket híven megőrizni az utókor 
számára. Tablónkon megtalálható: Knézich Károly, Nagysándor József, Dam-
janich János, Aulich Lajos, Láhner György, Pöltemberg Ernő, gróf Leiningen-
Westernburg Károly, Török Ignác, gróf Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel 
József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos arcképe.

Október 23.
1956. október 23. kapcsán velünk élő történel-

münk hőseire, áldozataira emlékezünk: a pesti if-
júságra, munkásokra, legújabb kori történelmünk 
forradalmáraira, akiknek köszönettel tartozunk 
napjaink szabadságáért. 

Az 1956-os forradalom után is véres megtorlás 
következett: Nagy Imre miniszterelnökünket és 
forradalmár társait kivégezték. Több százan kerül-
tek börtönbe és kényszermunkatáborba.


