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Kedves Ófehértóiak!
A közelgő ünnepek alkalmából te-
lepülésünk Önkormányzata Képvi-
selő-testülete nevében mindenkinek 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Tisztelettel:
Simon József  

 polgármester

Az idei évben is 
„Fehérakác Napok” 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy Önkormányzatunk Képviselő-tes-
tülete a hagyományoknak megfelelően 
az idei évben is megrendezi a „Fehérakác 
Napokat”. A rendezvény tervezett idő-
pontja 2016. május 27-28. A részletes 
programról később adunk információt.

Az idei évben január 18-án tartotta ön-
kormányzatunk képviselő-testülete a köz-
meghallgatással egybekötött falugyűlését. 
A szennyvízberuházásnak köszönhetően 
fórumot a lakosság élénk érdeklődése kí-
sérte, ahol meghívottként megjelent Szabó 
Istvánné a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója, 
valamint Könnyű Zsolt vezérigazgató-he-
lyettes is. A hagyományoknak megfelelően 
Simon József polgármester tájékoztatta a 
lakosságot a képviselő-testület elmúlt évben 
végzett munkájáról, kiemelt figyelmet for-
dítva a szennyvíz beruházással kapcsolatos 
problémákra. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy Ófehértó község számára elfogadha-
tatlan a megállapított magas szennyvízdíj, 
tájékoztatta a Nyírségvíz jelenlévő képvi-
selőit, hogy Önkormányzatunk a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
talhoz, valamint a Nemzeti Fejlesztési Mi-
niszterhez fordult írásban jogorvoslatért. 
Az élénk vitát követően a polgármester az 
önkormányzati törvényben foglalt kötele-
zettségeknek eleget téve felvázolta a 2016. 
év terveit, feladatait.

(A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal válaszlevelét a 

következő oldalon olvashatja!!!)

Közmeghallgatás

December 18-án délután az „Ófehér-
tói Gondozási Központ idősek bentlaká-
sos intézményének fejlesztése” megneve-
zésű projekt átadási ünnepségén vehetett 
részt településünk lakossága. A rendezvé-
nyen megjelent és ünnepi beszédet mon-
dott Seszták Oszkár Úr a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke, 
valamint Kovács Sándor Úr választóke-
rületünk országgyűlési képviselője.

A 203.821.501 Ft összköltségből 
megépült intézményegység alapterülete 
820 m2, teljesen akadálymentes. A ben-
ne található szobák száma: 20 db – ebből 
2 ágyas, zuhanyzós: 16 db – 1 ágyas, zu-
hanyzós 4 db. Ezen kívül található még 
az épületben ebédlő, melegítőkonyha, 
foglalkoztató, könyvtárszoba, imaszoba 
és egyéb kiszolgáló helyiségek. A hozzá-
tartozók, látogatók nyugott parkolását 
segíti a megépült 16 db normál és 1 db 
akadálymentes parkoló. 

Az átadást jelképező nemzetiszínű sza-
lagot Seszták Oszkár Elnök Úr, Kovács 

Sándor Képviselő Úr valamint Simon 
József településünk polgármestere vágta 
át. Ezen rendezvény keretében átadás-
ra került továbbá a Gondozási Központ 
részére egy szintén pályázaton nyert 9 
személyes Opel Vivaro típusú kisbusz 
is.  Az átadásokat követően a történelmi 
egyházak képviselői megáldották az új 
intézményt, valamint az új gépjárművet. 

A hivatalos programot a hagyományos 
„Karácsonyi Forgatag” követte, melynek 
keretében színvonalas kulturális progra-
mokkal és vendéglátással fűszerezve a te-
lepülés lakossága is megismerkedhetett az 
impozáns, új intézménnyel és kisbusszal.

Az ünnepélyes átadás után kezdődhetett a  
„Karácsonyi Forgatag”

„Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állani feltámadottan.”

Túrmezei Erzsébet:  
Húsvét hajnalán (részlet)
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Tisztelt Polgármester Urak!

A 2016. január 6-án kelt, Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a 
továbbiakban: Hivatal) 2016. január 12-én 
érkezett, „kérelem csatornadíj megállapításá-
nak felülvizsgálatára” tárgyú megkeresésük-
kel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja 
a Hivatal.

A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- 
és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: Szol-
gáltató) 2015. április 7-én kelt, a Hivatalhoz 
2015. április 10-én érkezett beadványában 
korábban nem nyújtott víziközmű-szolgál-
tatás (a továbbiakban: ideiglenes szolgálta-
tás) víziközmű-szolgáltatási díjának alkal-
mazásához való hozzájárulás iránti kérelmet 
nyújtott be a Hivatalhoz Ófehértó és Magy 
településekre vonatkozóan.

A kérelem elbírálása során a Hivatal 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvényben (a továbbiakban: 
Vksztv.) foglaltaknak megfelelően járt el.

A Vksztv. 31/A. § (1) bekezdése szerint, 
ha olyan víziközmű beruházást helyeznek 
üzembe, amelynek eredményeként a tele-
pülésen korábban nem nyújtott víziközmű-
szolgáltatás kerül bevezetésre, a beruházással 
létrehozott új víziközmű vagy víziközmű-
rendszer üzembe helyezését követően, de 
nem korábban, mint az üzemeltetési szerző-
dés jóváhagyását célzó kérelem és a víziköz-
mű-szolgáltatói működési engedély területi 
hatályának a szerződéssel érintett ellátási 
területre történő kiterjesztését célzó kérelem 
Hivatalhoz történő beérkezése, a szerződött 
víziközmű¬szolgáltató jogosult az újonnan 
létrehozott víziközművön olyan, a Vksztv.-
ből és a Vksztv. végrehajtására kiadott jog-
szabályokból származó valamennyi víziköz-
mű-szolgáltatási tevékenységet végezni, ami 
korábban az adott településen víziközmű hi-
ányában nem volt végezhető (továbbiakban: 
ideiglenes szolgáltatás).

A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdése szerint 
az ideiglenes szolgáltatást végző szerződött 
víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdésben 
meghatározott kérelmekkel együtt az ideig-
lenes szolgáltatás díjára vonatkozó kérelmet 
is előterjeszthet. A kérelemben részletesen és 
teljes körűen, számításokkal támasztja alá a 
szerződött víziközmű-szolgáltató az alkal-
mazni javasolt átmeneti díj mértékét.

A Vksztv. 31/A. § (5) bekezdése értelmé-
ben amennyiben az ideiglenes szolgáltatás 
ellátásának lehetősége meglévő víziközmű-
rendszer bővítéseként nyílt meg és az arról 
ellátott településeken azonos víziközmű-
szolgáltatási díjat alkalmaznak, úgy a (4) 
bekezdés szerinti kérelem előterjesztésének 
nincs helye és a szerződött víziközmű-szol-

gáltató az ideiglenes szolgáltatás tekinteté-
ben a víziközmű-rendszer egészére megálla-
pított díjat alkalmazhatja.

A Hivatal a benyújtott kérelem vizsgála-
tát követően megállapította, hogy a Vksztv. 
3 l/A. § (5) bekezdésében foglaltak nem 
állnak fenn, mivel a Szolgáltató a víziköz-
mű-szolgáltatói működési engedély iránti 
kérelmében a Magy és Ófehértó települések 
belterületén megvalósult csatornahálózato-
kat önálló víziközmű-rendszerként tüntette 
fel, így nem minősült bővítésnek. Mindeb-
ből kifolyólag a már meglévő leveleki (átadá-
si pontokkal egyértelműen körülhatárolt) 
víziközmű-rendszeren alkalmazott díjakat 
nem lehetett alkalmazni Magy és Ófehértó 
települések vonatkozásában, és a Hivatalnak 
hatósági határozatban kellett megállapítani 
az átmeneti díjat a Vksztv. 31/B. § (1) be-
kezdése alapján.

A Hivatal az eljárását a Vksztv. 1. § (1) 
bekezdésének h) pontja szerinti költség-
megtérülés elvét is figyelembe véve folytat-
ta le, mely értelmében a víziközmű-szol-
gáltatás igénybevételéért fizetendő díjban 
a víziközmű működtetésével kapcsolatos 
indokolt költségeknek meg kell térülniük. 
Ennek megfelelően a Hivatal megvizsgál-
ta a Szolgáltató által a díjkérelem részeként 
megküldött, a kérelmezett díj alátámasztását 
igazoló költségtömeg indokoltságát. Végül a 
Hivatal a Szolgáltató által kérelmezett 501 
Ft/m3-es fogyasztással arányos díjat nem 
hagyta jóvá, hanem a vizsgálat során indo-
kolt költségként elfogadott költségtömeg 
alapján kalkulált 451 Ft/m3-es fogyasztással 
arányos díjat határozott meg (a rezsicsök-
kentés után 406 Ft/m3).

Vizsgálat során a Hivatal észlelte, hogy a 
Szolgáltató díjkérelemben megjelölt szolgál-
tatási díjak jelentősen nagyobb mértékűek, 
mint a Szolgáltató által közműves szenny-
vízelvezetéssel és -tisztítással ellátott más 
településeken alkalmazott szolgáltatási díjak. 
Mivel az ilyen mértékű eltérések a Vksztv. 
alapelveivel ellentétben állnak, a Hivatal erre 
vonatkozó magyarázat, indoklás megküldé-
sére szólította fel a Szolgáltatót.

A Szolgáltató válaszában leírta, hogy a 
működési területén a Vksztv. hatályba lé-
péséig, 2011. december 30-ig egységes díj-
rendszer volt érvényben. Ennek keretein 
belül a települési önkormányzatok számára 
készített díjjavaslatban nem az egyes vízi-
közmű-rendszerek fajlagos önköltségét vet-
ték alapul, hanem a társasági szintű fajlagos 
önköltséget. A 2012. év előtt a működési 
területhez csatlakozók számára csatlakozási 
feltétel volt ehhez az egységes díjrendszerhez 
csatlakozni. így már a Vksztv. hatálybalépé-
sét megelőzően is teljes mértékben érvénye-

sült a szolidaritás elve, ugyanis a Szolgáltató 
egyaránt folytatott víziközmű-szolgáltatást 
megyei jogú városban és kistelepüléseken, 
ahol a szolgáltatás sajátosságai és a víziköz-
mű-rendszerek eltérő működtetési feltételei 
miatt rendkívül nagy a szolgáltatás fajlagos 
önköltségének különbsége. Ennek megfele-
lően Nyíregyháza város tekintetében realizá-
lódott a szennyvíz-szolgáltatásból származó 
árbevétel 56%-a, míg az ott végzett tevé-
kenység önköltsége az ágazat teljes önköltsé-
gének mindössze 35%-a volt. Ezzel szemben 
az összes többi ellátási terület vonatkozásá-
ban az árbevétel 44%-a realizálódott, holott 
az ezeken a településeken végzett szolgálta-
tás önköltsége a teljes ágazat önköltségének 
65%-a volt. Tehát a kisebb településeken, 
illetve rendszereken elszenvedett veszteséget 
a nagyvárosi rendszeren elért nyereség kom-
penzálta.

A Vksztv. hatálybalépését követően 
(2012. évtől) azonban, a díjak befagyasz-
tása miatt már nincs lehetőség csatlakozni 
ehhez a Szolgáltató által alkalmazott egy-
séges díjrendszerhez. A Hivatal a hatósági 
eljárásában az újonnan üzembe helyezett 
víziközmű-rendszerek vonatkozásában kö-
teles alkalmazni a költségmegtérülés elvét, 
amely szerint az adott víziközmű-rendszeren 
alkalmazott szolgáltatási díjnak fedezetet 
kell nyújtania az adott rendszer működte-
tési költségeire. A Szolgáltató magyarázatát 
összegezve, Magy és Ófehértó települések 
vonatkozásában a működtetési költségek 
magasabbak - hasonlóan a Szolgáltató által 
ellátott más települések túlnyomó többségé-
hez -, mint a Szolgáltató által már a Vksztv. 
hatálybalépését megelőzően működtetett 
összes szennyvíz ágazatban érintett víziköz-
mű-rendszer társasági átlagos költségei (fi-
gyelembe véve Nyíregyháza város átlagosnál 
jobb adottságú működtetését). így lehetsé-
ges, hogy míg a Szolgáltató ellátási területé-
hez korábban csatlakozó Levelek településen 
228 Ft/m3-es fogyasztással arányos díj van 
érvényben, addig Magy és Ófehértó telepü-
lések vonatkozásában a felmerült indokolt 
működtetési költségek (a rezsicsökkentést is 
figyelembe véve) 406 Ft/m3-es árszínvonalat 
eredményeznek.

A törvény erejénél fogva kialakult hely-
zetre megoldást a Vksztv. 65. § (1) bekezdé-
se biztosítana, mely értelmében a közműves 
ivóvízellátás, valamint a közműves szenny-
vízelvezetés és -tisztítás díját a Hivatal javas-
latának figyelembevételével a nemzeti fej-
lesztési miniszter rendeletben állapítja meg. 
A Vksztv. 65. § (2) bekezdése szerint pedig 
a Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással 
kapcsolatos javaslatát a miniszter részére 
minden év október 15-ig küldi meg, mint 

Tájékoztatás csatornadíj felülvizsgálatának vonatkozásában
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Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 
a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról szóló 431/2015 (XII.23.) 
kormányrendelet 2016. január 
1-jével az ingyenes gyermekétkez-
tetés biztosítása tekintetében kiegé-
szül, így a továbbiakban a települési 
önkormányzatnak a szünidei gyer-
mekétkeztetést:

- az őszi, téli és tavaszi tanítási 
szünet, valamint az ezen időtar-
tamra eső, a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény és az óvoda 
zárva tartásának időtartama 
alatti munkanapokon,

- a nyári tanítási szünet időtarta-
ma alatt legalább 43 munkana-
pon, valamint

- az ezen időtartamra eső, a böl-
csődei ellátást nyújtó intézmény 
és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatti munkanapo-
kon kell biztosítania.

A szünidei gyermekétkeztetést a 
szülő kérelmére (a megállapított ha-
tározattal egyidejűleg megküldött 7. 
melléklet kitöltésével), a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek és a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő 
gyermek veheti igénybe.

Kérelem benyújtható:  
Ófehértói Polgármesteri Hivatal, 

ügyintéző: Fodorné Ligetfalvi Tünde

A napi munkánkat, a gyerekek gon-
dozását, fejlesztését, a kisebb-nagyobb 
sikereket a következő események színe-
sítették.
•	 Januárban	szülői	értekezletet	tartot-

tunk az iskolába készülő gyermekek 
szülei számára, az összejövetel ven-
dége volt az iskola tanítónője. Be-
szélgetés folyt az óvoda- iskola átme-
netről és az óvónők beszámoltak a 
szülőknek a gyerekek DIFER mérés 
eredményéről.

•	 A	jeles	napok	az	Érted	–	Veled	Peda-
gógiai programunknak megfelelően 
bővítették a gyerekek ismereteit: feb-
ruárban a farsangi hét és rendezvény 
alkalmával szereztünk emlékezetes 
perceket a gyerekeknek. Márciusban 
a Nőnap, a nemzeti ünnepünk, a 
Víz világnapja és Húsvét adott / ad 
alkalmat a hagyományápolásra és a 
játékban megvalósuló tanulásra. 

•	 Tavaszi	 kirándulás:	 első	 napsugaras	
kirándulásunk az elmúlt év végén 
településünkön átadott Lipi – Akác-
liget Vendégházba vezetett, a tulaj-
donos egy látogatásra hívott meg 
bennünket. Tartalmas programot 
kínált számunkra: állatsimogatás, 
állatok etetése, kocsikázás, játékok, 
ajándékok. Köszönjük a gyerekek 
nevében.

•	 A	 tanítási-tanulási	 folyamatot	 óvo-

dai szintű sportnap és táncház színe-
sítette.

•	 „Így	 tedd	 rá”	 népi	 játékok-nép-
tánc szakmai napra kerül sor 2016. 
04.09-én, melyre várjuk a helyi és a 
környező intézmények pedagógusait, 
dolgozóit. A szakmai nap ingyenes, 
de jelentkezéshez kötött, melyet az 
http://igyteddra.hu/pedagogus/road-
show/97  linken  lehet megtenni.

•	 A	 gyerekek	 nevében	 kérjük	 az	 ál-
lampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át 
ajánlják	 fel	 az	 Érted	 –	 Veled	 Kas-
télykert Óvoda Alapítványának. 
A felajánlott összeggel a tehetséges 
gyerekeket támogatja az alapítvány. 
Adószám: 18039812-1-15

•	 Beiratkozás:	 Tájékoztatjuk	 Önö-
ket, hogy intézményünkbe történő 
beiratkozás ideje: 2016.05.02.-tól 
05.14-ig 8.00-16.00 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény  szerint: „ A gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától köteles óvodába 
járni.” (tehát kötelező  aki 2016. augusz-
tus 31-ig betölti a 3. életévét) 

A Családi napközi másfél éves kortól 
fogadja a gyerekeket. 

Kérjük a szülőket, akik év közben 
szeretnék az intézmény szolgáltatását 
igénybe venni, azok is tegyenek eleget 
beiratkozási kötelezettségüknek. A be-
iratkozáshoz az alábbi dokumentumok 
szükségesek: 

- a gyermek nevére kiállított lakcím-
kártya, születési anyakönyvi kivonat, 
TAJ-kártya 

- a szülő személyi igazolványa és lak-
címkártyája.

Polgármesteri 
Hivatal tájékoztatója

Óvodai hírek – események 

azt megtette a 2015. év során is. A minisz-
teri rendelet kiadásával és hatálybalépésével 
maximálisan biztosítható lenne a szolidaritás 
elve, amelynek köszönhetően víziközmű-
szolgáltatók tevékenységének az összköltsége 
megosztható lenne a teljes ellátási területére 
nézve, és így a magas működési költséggel 
üzemeltethető víziközmű-rendszerek eseté-
ben is alacsonyabb víziközmű-szolgáltatási 
díjak kerülnének alkalmazásra.

Mindezeken túl felhívja a Hivatal a fi-
gyelmet a Vksztv. 55. § (1) bekezdésének 
a) pontjára, mely szerint az ingatlan tulaj-
donosa - ha törvény vagy kormányrendelet 
másként nem rendelkezik, és a fizetendő 
víziközmű-szolgáltatási díj mértékétől füg-

getlenül - minden esetben köteles az ingat-
lant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a 
víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha az 
ingatlant határoló közterületen olyan, a köz-
műves ivóvízellátás vagy a közműves szenny-
vízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló 
víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez 
ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-be-
kötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével 
közvetlenül csatlakozni lehet. Ennek a köte-
lezettségnek - a víziközmű-szolgáltató felhí-
vásának ellenére - eleget nem tevő ingatlan 
tulajdonosát a Vksztv. 55. §-a szerint a járási 
hivatal kötelezheti a víziközmű-rendszerre 
való bekötésre.

 

Fentiekből megállapítható, hogy a Hivatal a 
hatósági eljárásai során kötve van a hatályos 
jogszabályokhoz, kizárólag a Vksztv.-ben 
rögzített alapelvek (szolidaritás, költségmeg-
térülés, fenntarthatóság stb.) figyelembe vé-
telével hozhat felelős döntést, természetesen 
a felhasználók jogos érdekeit is a szem előtt 
tartva.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Budapest, 2016. január 18.
Tisztelettel:

dr. Dorkota Lajos elnök
nevében és megbízásából:

dr. Tass Enikő főosztályvezető  
Közszolgáltatások Szabályozási Főosztálya
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	•	 Kölyökatlétika eszközcsomagot 
kaptunk, amely a testnevelés órák 
lebonyolítását teszi könnyebbé diák-
jaink számára.

•	 Bekapcsolódtunk	 immár	 harmadik	
alkalommal az  „Együtt szaval a 
nemzet” elnevezésű országos prog-
ramba.

•	 A	Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból játékos foglalkozást szerveztünk 
minden évfolyam részvételével. 

•	 Tölgyfa	 Gréta	 5.	 osztályos	 tanuló	
részt vett a „Szép magyar beszéd” 
versenyen. Felkészítette Kaibásné 
Lilik	Éva	Viktória	tanítónő.

•	 Az	 óvónők	 meglátogatták	 az	 első	
osztályosokat. Színvonalas mate-
matika órán tekinthették meg volt 
tanítványaikat.

•	 Félévi értekezletet tartottunk, ahol 
értékeltük az elmúlt félév munkáját, 
körvonalaztuk a 2. félév feladatait.

•	 Fociversenyen tanulóink 5. helye-
zést értek el.

•	 Négy	 hetedikes	 tanuló	 kémia-
versenyen vett részt. A felkészítő 
Kálmándi Jánosné tanárnő volt.

•	 Varga	 Boglárka	 4.	 osztályos	 he-
lyesírási versenyen vett részt, ahol 
emléklapot kapott. Felkészítette 
Kaibásné	Lilik	Éva	Viktória	 tanító-
nő.

•	 Szakmai értekezleten elindítottuk 
az önértékeléssel kapcsolatos mun-
kát, előkészítettük a következő tanév 
beiskolázási tervét, végezetül a digi-
tális tábla sokoldalú alkalmazhatósá-
gát osztottuk meg egymással.

•	 Farsangi rendezvényünk sikeresen 
lezajlott. Volt jelmezes bemutató, 
kolompolás, téltemetés kiszebábbal, 
tombolasorsolás, táncház. 

•	 A	 tollaslabda diákolimpia megyei 
döntőjén a következő eredmények 
születtek:

 III. korcsoport fiú: Rocska Ádám  
I. helyezés, ezzel továbbjutott a terü-
leti döntőre;

 III. korcsoport leány: Réti Kitti  
V. helyezés;

 III. korcsoport leány: Szabó Niko-
letta VII. helyezés

•	 OTP-BANK Intézményi Bozsik 
Program Baktalórántháza, B. cso-
port (fiúk) I. helyezés

 OTP-BANK Intézményi Bozsik 
Program (lányok) I. helyezés

•	 20	db	új	asztali	számítógépet	kapott	
az intézmény. 

•	 Két	hetedikes	 tanulónk	 részt	 vett	 a	
tankerületi informatikaversenyen. 
Bora Bence 4. helyezést ért el. Felké-
szítőjük Fodor Géza tanár úr volt.

•	 Március 15. Nemzeti ünnepünkön 
színvonalas műsorral készültek a he-
tedikes diákjaink. A műsort betaní-
totta Lipécz-Asztalos Zsuzsanna. 

Iskolai hírek – események 

Beiratkozás
A 2016/2017. tanévre történő 

első osztályos általános iskolai be-
íratásra 2016. április 14-15-én 
(csütörtök-péntek) 8.00-19.00 óra 
között kerül sor az iskolában.


