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Szabolcska Mihály:  

Húsvét
Miért keresnéd Őt a sírba
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán volt az ítélet,
Ott győzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

A Golgotán Õ meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!

Tisztelt Ófehértói Polgárok!

A közelgő ünnep alkalmából településünk 
Képviselő-testülete nevében  

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Tisztelettel: Simon József polgármester

Az önkormányzat 2019. 
évi tervezett beruházásai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Önkormányzatunk Képviselő-tes-
tülete a sikeres pályázatoknak köszön-
hetően az alábbi fejlesztéseket kívánja 
elkezdeni, illetve megvalósítani ebben 
az évben:
• Zártkerti (régi szőlő területe) pályázat 

– értéke 10 millió Ft
• Művelődési Ház külső felújítása – ér-

téke 52 millió Ft
• Megújuló energiaforrások kiaknázása 

a Gondozási Központban, valamint 
az Egészségügyi Központban – értéke 
261 millió Ft

• Inkubátor és Szolgáltató Ház építése 
Ófehértón – értéke 291 millió Ft

• Mező utca útalap elkészítése – értéke 
6 millió Ft

• Ligettanya külterületi út kiépítése – 
értéke 93 millió Ft 

• Digitális Jólét Program – Szupergyors 
Internet (SZIP) kiépítése

• Közösségi interaktív tér kialakítása, 
létrehozása – értéke 5 millió Ft

Megkezdődhet a 12 ezer forintos kompenzáció  
a fával, szénnel, pb gázzal fűtőknek

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szük-
ségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat-
ban foglaltak alapján:

Ófehértó Községben 2019. áprilisában kerül sor az igényelt támogatás átvételére.
A jogosult személy Ófehértó Község Önkormányzatától „Igazolás”-t fog kapni, 

amellyel:
- a megjelölt átvételi helyen, (SEBŐK TÜZÉP – Ófehértó, Bátori út 15.)
- a támogatás értékének megfelelő mennyiségű (12.000 Ft), 
- az igényelt formában (propán-bután gáz, barna szén, keményfa brikett – a tűzi-

fa helyett!!!) veheti át a természetbeni támogatást.
A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási 

költségek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli.
Ófehértó, 2019. április 1. 

Simon József 
polgármester

HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök kitűzte 
Az Európai Parlament  

tagjainak 2019. évi választását

2019. május 26. 6-19 óra
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Önkormányzati hírek

A korábbi évekhez hasonlóan idei 
évben is januárban, pontosabban ja-
nuár 21-én tartotta önkormányza-
tunk képviselő-testülete a közmeg-
hallgatással egybekötött falugyűlését. 
A fórumon Simon József polgár-
mester tájékoztatta a lakosságot a 
képviselő-testület elmúlt évben vég-
zett munkájáról, valamint az önkor-
mányzati törvényben foglalt köte-
lezettségeknek eleget téve felvázolta 
a 2019. év terveit, feladatait. Ezt 
követően a jelenlévő állampolgárok 
véleményt nyilvánítottak, illetve 
kérdéseket intéztek a képviselő-tes-
tület felé.

Az önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be a Belügyminisztérium-
hoz az óvoda udvarának bővítése, 
fejlesztése érdekében. A sikeres elbí-
rálásnak köszönhetően az „Óvodai 
sportudvar” megvalósítására 23,5 
millió Ft kaptunk. A megfelelő tér 
kialakítása, valamint az udvari csúsz-
dák, hinták elhelyezése után a tavasz 
érkeztével a legkisebbek birtokba ve-
hetik az új kültéri játszóteret. 

Házasságkötések:
Katona Anett - Fáczán Tibor

Baga Julianna - Fazekas András

Születések:
Balogh Jázmin Patrícia
Dankó Zsófia Vanda

Dócs Áron
Fáczán Tibor

Jóni Krisztián Benett
Kállai Dorina

Kormány Lelle Zselyke
Mészáros Levente Imre

Murguly Noel Zsolt
Tamás Roland

Tokár Márta Szimonetta

Halálesetek:
Csendom Lajos Ferencné

Gavala Istvánné
Hornyák Jánosné

Jakab Ferenc

Juhász András
Károly János

Kasza Ignácné
Kiss Jánosné
Kiss Miklós

Kovács Mihályné
Meggyesi Jánosné

Orosz Jánosné
Réti György
Ruda György
Takács Béla

Tuba Istvánné

Anyakönyvi hírek

Ófehértó települést a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Közmeghallgatás

Elkészült az óvodai 
sportudvar

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRAT-
KOZÁSRA 

a 2019/2020 tanévre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában 
foglaltak értelmében az óvodai nevelés a 
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozá-
sok keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az 
óvodába a gyermek harmadik életévé-
nek betöltése után vehető fel. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harma-
dik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti. A jelentkező 
gyermekek felvétele az óvodai nevelési év-
ben – a férőhelyek függvényében – folya-
matosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, 
hogy a gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az 
óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. Jelentkezni a meghirdetett idő-
pontban lehet.

Az óvodai beiratkozás a település önkor-
mányzati fenntartású nevelési intézményébe,

a Kastélykert Óvoda, 
Babusgató I. családi bölcsőde, 
Babusgató II. családi bölcsőde 

2019. április 24-25-26. napjain  
(szerda, csütörtök, péntek)  

8 és 16 óra között tart.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) 
feltétlenül hozza magával:
- a saját és gyermeke lakcímét és
- a gyermek személyi azonosítóját iga-

zoló hatósági igazolványt (lakcím-
kártyát)

- a gyermek TAJ kártyáját
- a gyermek születési anyakönyvi ki-

vonatát
- a gyermek egészségügyi állapotát 

és óvodaérettségét, sajátos nevelési 
igényét, hátrányos helyzetét igazo-
ló dokumentum (orvosi igazolás, 
szakértői vélemény, gyermekvédelmi 
kedvezményről szóló határozat stb.).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket a kellő időben az óvo-
dába nem íratja be, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. tv. 247. § a) pontja értelmében sza-
bálysértést követ el.

Az első óvodai foglalkozási nap,  
a nevelési év első napja:  

2019. szeptember 2. (hétfő)
A nevelési év utolsó napja:  

2020. augusztus 31.

Szabó Jánosné  
intézményvezető

Boráné Hegedüs Erzsébet 
mb. jegyző
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Intézményeink életéből
KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI

Január:
- Szülői találkozások: Ebben a tanévben ki-

magasló a tanköteles korú gyerekek száma.  
Az időszakban maximálisan fókuszáltunk a 
szülőkkel történő konzultálásra, ezen gyerekek 
mérési eredményeinek értékelésére, a tanító 
nénikkel, a szülőkkel történő szakmai beszélge-
tésre, hogy a legmegfelelőbb időt találjuk meg 
a gyerekek számára az iskola kezdésre.

- Fogadó óra: A szakértői bizottság, 
Baktalórántházi tagintézményének fejlesztő 
pedagógusa foglalkozik az egyéni haladást 
alapul véve a gyerekekkel. Az idén első alka-
lommal fogadó órát tartott a szülők számára, 
a beszélgetésen minden szülő részt vett, igé-
nyelték a javaslatait.

- Szenzomotoros szűrés valósult meg pályázat 
keretében első alkalommal az Ajándék Csa-
ládsegítő Közhasznú Alapítvány jóvoltából. 
A tevékenység közbeni videofelvételek kiér-
tékelése és az egyes gyermekekre vonatkozó 
megfigyelések dokumentálását külön-külön 
egyéni jegyzőkönyvek formájában készítették 
el a szakemberek. A szűrés eredményeként a 
4-7 éves gyermekek körében elvégzett vizs-
gálat kimutatta az eltérő fejlődés gyanúját, 
az esetleges lemaradást és további vizsgálat 
felé irányította az érintett gyermekek szüleit, 
óvónőit, esélyt adva ezzel az időben történő 
korrekcióra, optimális fejlesztésre. 

- Téli örömök: A hosszú havas tél az idén 
lehetőségek sokaságát adta, hogy az évszak 
szépségeivel, játékaival, örömeivel az óvodá-
ban is megismerkedjenek a gyerekek. Gyak-
ran előkerültek az évek óta használaton kívül 
lévő szánkók, s vidáman csúsztak, szánkóz-
tak az udvaron a kicsinyek. 

Február:
- Farsang: A munkatervünkben leírtak sze-

rint egy hétig tartott a karneváli hangulat a 
gyerekek legnagyobb örömére. A dolgozók 
fánkot sütöttek, - s a szülőktől is kaptunk, 
melyet nagyon köszönünk-, volt jelmezes 
felvonulás, tánc ház, tréfás játékok, kolom-
polás, kisze - báb égetés. A záró programon 
a szülők és a vendégek vastapssal köszönték 
meg a gyerekek vidám, tréfás műsorát. 

- Ovi Zsaru program: A nagycsoportos gyerekek 
a 2018/19-es tanévben is részt vesznek a nyír-
egyházi rendőrség szervezésében e programban. 
A foglalkozásokon megismerkedtek a rendőrség 
munkájával. Életkori sajátosságuknak megfele-
lően szabályokat tudatosítanak a gyerekekkel 
(pl.: ki az idegen, kivel mehetsz el stb.).

Március:
- Nőnap a Gondozási Központban. Nagyon 

jó a kapcsolat a Gondozási Központ és az 
Óvoda között. Évtizedek óta karácsonykor 
és anyák napjakor köszöntik a központban 
lakókat az ovis gyerekek, az idén ez kibővült 
a Nőnapi köszöntéssel is.

- Március 15 - én az óvoda és bölcsőde közö-
sen helyezték el kis zászlóikat az emlékmű-
nél, énekszó és versek mondása kíséretében.

- Víz világnapja: Földünk megmentése ér-
dekében már ebben a korban is beszélünk a 
tanítási-tanulási folyamatban a víz jelentősé-
géről, természetesen játékos formában.

- Színházi előadás: érzelmi, esztétikai él-
ménnyel gazdagodtak a gyerekek a látott 
előadás során.

Április
- „Az óvodai e-napló alkalmazása”. Elő-

adáson ismerkedtünk meg az óvodába al-
kalmazott e - napló használatával, elemezve 
előnyeit, pozitívumait. Nevelő közösségünk 
elkötelezett a bevezetése mellett.

- „Egészséges, mint a makk” egészséghét ke-
retében a Baptista Szeretet Szolgálat projekt-
je keretében egy délelőtt az óvoda udvarán 
ugráló vár csábította a gyerekeket mozgásra.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ESEMÉNYEI

Január
• A tankerület iskoláinak kollégáit fogadtuk, 

feladatunk az volt, hogy Istenes Kitti és Fodor 
István kollégák segítségével bemutassuk és 
népszerűsítsük a LEGO-Robot programot.

• Nagy örömünkre a tornatermünk alapzata 
új burkolatot kapott, így biztonságosabb lett 
a testnevelés órák megtartásához. 

• A félév közeledtével megírattuk a felmérése-
ket és értékeltük a tanulók eredményeit. A 
félévet értekezlet formájában is értékelte a 
tantestület, megbeszéltük a 2. félév feladatait.

Február
• Február 4-én intézményünkbe látogatott 

Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki főtanács-
adó asszony, aki a 2. osztályos tanulóknak 
tabletet, a felsős szakkörös gyerekeknek lap-
topot ajándékozott. Az eszközökkel elő kí-
vánja segíteni a gyerekek otthoni tanulását, 
valamint a LEGO robotok programozásá-
nak gyakorlását.

• Február 22-én tartottuk a minden évben 
várva-várt farsangot. Nagyon színvonalas 
produkciókkal szórakoztatták a gyerekek a 
közönséget.

• Nevelőtestünk két tagja, Guti Emese és 
Mohácsiné Német Zsuzsanna sikeres minő-
sítési eljárásban vett részt.

• Befejeződött a 4. és 6. osztályosok népszerű 
úszásoktatása, melyet kilenc héten át telje-
sítettek a Baktalórántházán a Tisza Kálmán 
Tanuszodában Fodor István tanár vezetésével.

Március
• Március 14-én színvonalas irodalmi műsorral 

emlékeztünk meg az 1848-as hősökről és ese-
ményekről. A műsort a 7. osztályosok adták 
elő. Felkészítő tanáraik Lipécz-Asztalos Zsu-
zsanna és Mohácsiné Német Zsuzsanna volt.

• Március 21-én Dr. Zacher Gábor 
toxikológus főorvos tartott előadást az is-
kolában az EFOP 1.3.5-16-2016-00249 
azonosítószámú az “Ófehértói Református 
Egyházközség Társadalmi szerepvállalása a 
Baktalórántházi járásban” című pályázati 
forrásából valósulhatott meg “Mindennapi 
függőségeink” címmel!

• Március 22-én az EFOP-3.1.7-16-2016-
00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” pá-
lyázat keretében nagyszabású műhelymunka 
megvalósítására került sor 8 iskola bevonásá-
val, melynek témája: Új módszertani elemek 
a tanulói motiváció növelése érdekében. Be-
mutattuk a LEGO robotok programozását, 
a KIP módszert és a humanoid robotunkat.

• Március 28-án Kisari Máté 8. osztályos ta-
nuló a Tankerületi körzeti szavalóversenyen 
1. helyezést ért a korcsoportjában. Felkészítő 
tanára Lipécz-Asztalos Zsuzsanna volt.

• Március 30-án az Ófehértói Református 
Egyházközség szervezésében tanulóink kor-
csolyázáson vettek részt Nyíregyházán a Jég-
csarnokban. A költségeket az Élet az Életben 
Ófehértón Alapítvány szakmai pályázatából 
finanszírozták.

GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI, 
ESEMÉNYEI

• Az első negyedévben is felköszöntöttük a 
születésnaposainkat: Szabó Balázsnét, Varga 
Józsefnét, Falajtár Józsefnét, Károly Lajost és 
Gajdó Ferencnét.

• Dolgozóinak szakmai tudásuknak a fejlesz-
tésére volt helyben lehetőségük továbbkép-
zésen vettek részt.



Óf e h é r t Ó i  Kr Ó n i K a4

Kiadja: Ófehértó Község Önkormányzata  ISSN 2062-5820

Elérhetőség: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.

Felelős szerkesztő: Simon József  Készült: Táltos Nyomda, Győr

• Nőnapról is megemlékeztünk a köszöntő 
után az óvodás gyerekek műsorral kedves-
kedtek, majd átadták az ajándékukat. 

• Az idei évben is felejthetetlen farsangi dél-
utánt töltöttünk el, színes műsorral, ötletes 
jelmezekkel. A műsor után finom farsangi 
fánkot és üdítőt fogyasztottak a jelenlevők.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS  
KÖNYVTÁR ESEMÉNYEI

Könyvtár
• Január 22. – „A MAGYAR KULTÚRA 

NAPJA” Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon fejezte be a Himnusz írását. Ennek 

emlékére 1989 óta ünnepeljük a magyar 
kultúra napját. Ez alkalomból a könyvtá-
runkban is megemlékeztünk erről a jeles 
eseményről a 8. osztályos tanulókkal és osz-
tályfőnökükkel Lipécz - Asztalos Zsuzsával. 

• Rendhagyó irodalmi órát tartottunk a 
könyvtárban Ady Endre költő, újságíró a 
magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja 
halálának 100. évfordulójára alkalmából.

• Március 12. – a könyvtárban tartott színvo-
nalas előadást a gyerekeknek Zsapka Attila 
felvidéki előadó a március 15-i ünnep alkal-
mából.

• Március 13. – helytörténet órát tartott Guti 
Emese tanárnő a gyerekeknek.

• Március 22. – megünnepeltük a „Víz 
Világnapja”-t  a könyvtárban, az 1. és 2. 
osztályos tanulók részvételével, Neményiné 
Balogh Zsuzsanna tanítónő irányításával.
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Sajtóközlemény  

UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL LÉTESÜL A HELYI VÁLLALKOZÁSOKNAK TERET BIZTOSÍTÓ 
INKUBÁTORHÁZ ÓFEHÉRTÓN    

 
Ófehértó Község Önkormányzata a Széchényi 2020 Területfejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett, „Inkubátorházak fejlesztése” című pályázati kiírásban 291,38 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt megvalósításával az önkormányzat a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének javítását, a vállalkozói hajlandóság 
növelését, az önfoglalkozatás és az innovatív vállalkozói szemléletmód terjedését szeretné 
elérni. 
 
Ófehértó Község Önkormányzata elkötelezett a helyi vállalkozások létrejöttének ösztönzése és 
támogatása iránt. Az önkormányzat két éve egy speciális helyzetbe került azáltal, hogy az M3-as 
autópálya a település mellett halad el és le-, illetve felhajtó épült mely közvetlenül bekapcsolta a 
nemzetközi áruforgalomba és közlekedésbe a települést. Jelen projekt célja, hogy az inkubátorházba 
betelepülő vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a vállalkozások 
telephelyi és menedzsment funkcióinak megerősödésével hozzájáruljanak a helyi és térségi 
foglalkoztatottság, valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, ezáltal a helyi 
iparfejlesztés és a nemzetgazdaság erősödéséhez. A fejlesztés közvetlen célja, hogy az 
önkormányzati tulajdonú inkubátorház hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, 
piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez. A fejlesztés multiplikátor hatást is 
hordoz, hiszen a betelepedő vállalkozások által teremtett munkahelyek és helyi gazdaságfejlesztő és 
ösztöntő hatás indirekt módon az egész település és a térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez is 
hozzájárul. Nő a foglalkoztatási mutató, a jövedelmi viszonyok kedvező irányba változnak a 
településen és a térségben. A fejlesztést egy már hosszú évek óta használaton kívül álló épület 
helyén kívánja az önkormányzat megvalósítani. Az épület elbontásával felszabaduló ingatlanon egy 
új, funkcionálisan a betelepedő vállalkozások igényeit maximálisan kiszolgálni képes inkubátorház 
megépítését valósítja meg önkormányzat.  
 
Az Ófehértói Inkubátor és Szolgáltató Ház tervezett céljai, feladatai:  

 megkönnyíti a vállalkozások létrehozását és fejlődését,  
 miután védett környezetet biztosít a kis és középvállalkozások számára, segíti 

beilleszkedésüket a helyi és regionális gazdaságba,  
 technikai és szakmai hátterével felkaroló szerepet tölt be,  
 javítja a kkv-k foglalkoztatási kapacitását, ezzel új munkahelyeket hoz létre,  
 információ átadó-közvetítő szerepet tölt be,  
 részt vesz a társadalmi-műszaki fejlődés elősegítésében,  
 kulcsszerepet játszik az innováció és kisvállalkozások kapcsolatában,  
 hídképző szerepet tölt be,  
 hozzájárul helyi és térségi gazdaságfejlesztéshez,  
 integráltan valósítja meg a gazdaságfejlesztés munkaügyi céljait,  
 magasabb minőségében: technológiai, technikai szolgáltatást nyújtó, piacszervező, 

forrásközvetítő, ötletgondozó, üzleti együttműködő, innováció ösztönző intézmény. 
 
 
Az önkormányzatról és a megvalósítandó fejlesztésről bővebb, a projekt előrehaladásával aktualizált 
információkat a www.ofeherto.hu oldalon olvashatnak. 
 
 
Bővebb felvilágosítás: 
Simon József polgármester 
tel: 30/9601915 
e-mail: ofeherto.polgarmester@gmail.com 
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Sajtóközlemény  

UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG AZ ÓFEHÉRTÓI BENTLAKÁSOS IDŐSEK 
OTTHONA-, A NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZ TELJES MEGÚJULÓ 
ENERGIA ALAPÚ ENERGETIKAI KORSZERSÍTÉSE. 

 
Ófehértó Község Önkormányzata a Széchényi 2020 Területfejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett, „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 
fejlesztési programok keretében” című pályázati kiírásban 261 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. A fejlesztés keretében mindhárom épület meglévő szénhidrogén 
alapú, környezetszennyező fűtése helyett, talajszondás hőszivattyús fűtési rendszerre kerül 
beépítésre. Mindemellett az épületek meglévő, valamint az új hőszivattyús rendszerek 
áramfogyasztásának biztosítására napelemes rendszerek kerülnek telepítésre. 
 
 
A projekt megvalósításának indokoltságát az adja, hogy Ófehértó Község Önkormányzatának 
alapvető célja – összhangban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai 
céljával - az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a 
globális erőfeszítésekhez. A három projekt keretébe bevont épület talajszondás hőszivattyús fűtésre 
történő átállítása a jelenlegi gázfűtés helyett, igen komoly CO2 kibocsátás csökkenést eredményez, 
amit tovább fokoznak az épületekre felkerülő HMKE napelemes rendszerek. A korszerűsítés hatására 
az épületek CO2 kibocsátása minimálisra csökken. A projekt megvalósulása hozzájárul a Nemzeti 
Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, 
illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-
os megújuló energia részarány eléréséhez. A tervezett fejlesztés mindezek által teljes mértékben 
illeszkedik a pályázati felhívásban megfogalmazott célokhoz: települési jelentőségű, de kisebb 
léptékű, települési koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló 
energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projekt.  
A projekt szemléletformáló tevékenységét erősíti, hogy a három fejlesztésbe vont épület ugyan külön-
külön egységet alkot mind intézményi, mind energetikai szempontból, viszont fizikálisan az épületek 
egy teret ölelnek körbe, a település legforgalmasabb útjára néznek, így a fejlesztés bemutathatósága, 
láthatósága ideális. A fejlesztés keretében a három épületbe összesen 220 kW talajszondás 
hőszivattyú és 82 kW napelemes kapacitás kerül beépítésre. 
 
 
Az önkormányzatról és a megvalósítandó fejlesztésről bővebb, a projekt előrehaladásával aktualizált 
információkat a www.ofeherto.hu oldalon olvashatnak. 
 
 
Bővebb felvilágosítás: 
Simon József polgármester 
Telefon: 30/960-1915 
E-mail: ofeherto.polgarmester@gmail.com 


