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Önkormányzati Hírek
Tájékoztató
Tiszaörs Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének döntéseiről
A Képviselőtestület az év első ülését 2013. január 10-én
tartotta, melyen az alábbi döntéseket hozta:
 A szabályos tűzifa-osztás érdekében megalkotta az 1/2013. (I.
14.) önkormányzati rendeletét a szociális tűzifa támogatás
helyi szabályairól.
 A csökkenő központi támogatás miatt döntött a
közalkalmazotti
létszámcsökkentésről,
és
egyes
munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatásáról.
 Az iskola állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó
vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról.
 A szociális tűzifavásárláshoz szükséges önerő biztosításáról.
 Az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátására vonatkozó
megállapodás felmondásáról. (A zeneiskolai fenntartás is
állami feladat lett, így az önkormányzatok közötti további
megállapodás nem indokolt.)
 Kezdeményezte a Tiszaörs-Tiszaigar védőnői körzet
megszüntetését.
A Képviselőtestület 2013. január 17.-i ülésén elutasította
Tiszaigar község képviselőtestületének közös hivatal
kialakítására vonatkozó feltételét, és kezdeményezte a közös
hivatal kialakítását Tiszaszentimre község önkormányzatával.
A Képviselőtestület 2013. február 7-én módosította a TiszaörsTiszaigar védőnői körzet megszüntetésére vonatkozó
határozatát,
valamint
módosította
az
önkormányzat
fenntartásában működő nyersanyag norma és rezsiköltség
szabályozást.
A Képviselőtestület 2013. február 14-én tartott rendes ülésén
az alábbi döntéseket hozta:
• Tiszaörs Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
elfogadása.
• Közös Önkormányzati Hivatal kialakításának jóváhagyása.
• Elfogadta a közterületek elnevezésének rendjéről szóló
2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletét.
• Módosította
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 10/2006. (VI.22.) önkormányzati
rendeletét.
• Rendelettel döntött a védőnői körzet meghatározásáról.
• Döntött a jelenleg Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása
által ellátott feladatok jövőbeni ellátásáról, parlagfűmentesítési pályázathoz szükséges önerő biztosításáról.

• Egyes
önkormányzati
intézmények
megújuló
energiaforrással
történő
ellátásáról,
pályázat
benyújtásáról döntött.
• Elhatározta a Március 15.-i emlékmű felállítását.
A Képviselőtestület következő ülését 2013. március 13án tartotta, melyen módosította a 2012. év költségvetési
rendeletét, elfogadta a 2013. évi önkormányzati
költségvetést és a 2013. évi munkatervét.
A Képviselőtestület 2013. március 28-án módosította az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló 9/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét és
jóváhagyta a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét, továbbá
• Elfogadta a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
• Jóváhagyta a Tiszaörs község egészségügyi alapellátási
körzetének meghatározásáról szóló 8/2013. (IV. 4.)
önkormányzati rendeltét.
• Döntött az orvosi rendelő egyes helyiségeinek időszakos
bérbeadásáról ortopédiai szakrendelés céljára.
Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a
Tiszaszentimrei
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Kirendeltségén.

Gál Zsuzsanna
aljegyző

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt
2013. május 3-án 1900 órától
a Művelődési Házban
(Tiszaörs, Kossuth út 3.)
tartandó
Falugyűlésre
(Közmeghallgatásra)
Tiszaörs Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
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START Munkaprogram hírei
Sajnos a későn beköszöntött tavasz nem kedvezett a START Munkaprogram számára sem. A márciusi jelentős
havazások adtak munkát bőven, hiszen nem csak a közintézmények elől, hanem az ÖNO gondozásában részesülő
idős lakók háza elől is START munkásaink takarították el a havat.
Jelentősen megszépült az elmúlt hónapban a Kápolna és a régi temető környéke. Megtörtént a terület cserjézése,
takarítása, az ott található szemét összeszedése, elszállítása. Hasonló munkálatok folytak a templom környékén is,
megtörtént a cserjézés, füvesítés.
A régi daráló épületet is elkezdtük bontani, a törmelék nagy részét útalapba dolgozzuk be, illetve megtörtént az
épülethez vezető vízvezeték árok kiásása, a vízvezeték bekötése.
Fólia sátrunkban az előző hónapban elvetett magok a kedvezőtlen időjárás
ellenére is kikeltek, a folyamatos locsolás, gyomlálás, gondozás hatására
növényeink szépen fejlődnek.
Az ÖNO udvarán lévő kertünkbe megtörtént a hagymafélék duggatása, a
borsó, sárgarépa, zöldség elvetése. A tavasz beköszöntével tovább
szépítjük
településünket,
folyamatos
a
virágágyak
beültetése,
gondozása,
a
füvesítés,
parkosítás.
Állatállományunk
folyamatosan
gyarapszik,
telepeinken a decemberi fialásból 19 db süldőnk van, március 24-én
pedig 11 db kismalac született. Kecskéink is szépen gyarapodnak, a
januári ellésből 11 jerke és 6 db bak született. A márciusi és áprilisi
ellésekből összesen 3 jerkével és 4 bakkal gyarapodott
állatállományunk, melyhez április 25-én még 4 db gödölyét vásároltunk.
A 200 db tojótyúkjaink elegendő tojást biztosítanak a tészta üzemünk
részére és a konyhára is tudunk belőle vinni. Napi tojáshozamunk átlagosan 150 db. A Gödöllői Kisállattenyésztési
Kutatóintézettől vásároltunk 100 db őshonos, fogoly színű napos csibét továbbtartás és tenyésztés céljából.
Tészta üzemünkben április hónapban közel 75 kg lisztből és 750 db tojásból csigatészta, cérnametélt, eperlevél,
kiskocka és szélesmetélt készült.
Ez év januárjától nagy örömünkre beüzemelésre került a bálás kazánunk, mellyel az óvodát, illetve a tornaterem
kivételével az iskola épületét tudjuk fűteni. A kazán üzemeltetését közmunkásaink végzik.
Továbbra is komoly gondot okoz az illegális szemétlerakás elleni
küzdelem. Közmunkásaink egy csoportja a település határától a 34.
számú főközlekedési úton először a fürdőig az út mindkét oldalán,
majd teljesen a gátőrházig szedték össze, illetve zsákolták be a
szemetet. A másik csoport egészen Nagyiván határáig
tisztította meg az út melletti területet. Az összegyűjtött, bezsákolt,
csaknem 10 m3 szemetet konténerbe pakoltuk és elszállítattuk.
Az
országos
szinten gondot
okozó belvíz
elleni
küzdelem településünket sem kímélte. Első fokú belvízvédelmi
készültség került elrendelésre a fürdőben a Mezőgép út
végénél. Az ott található utolsó két házat védtük közel 1000 db
homokzsákkal.
Önkormányzati tulajdonú földterületeinkről is meg kellett
kezdeni a víz levezetését a hajtó út átvágásával, illetve a
futballpálya is szinte használhatatlanná vált a belvíz miatt,
ahonnan a csatornába került elvezetésre a víz.
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Vetőmagosztás

Elektronikai hulladékgyűjtés

A minden gyerek lakjon jól! Alapítvány 2013. április 5én vetőmagosztást rendezett településünkön. Minden
kiskorú
gyermeket
nevelő,
gyermekvédelmi
támogatásban részesülő család kapott vetőmagot. Mindez
91 családot, ezen belül 181 gyermeket érint.
Az egységcsomagban 17 féle mag van, ami egy kis
munkával és odafigyeléssel az egész család
zöldségigényét fedezi. Ezáltal gyermekeink is
megtanulhatják a kert gondozását és a növények
termesztését.

Az elektronikai berendezések rendeltetésszerű
használata nem jelent veszélyt a környezetünkre, ám
ha működésképtelenné vállnak és a kommunális
hulladék közé keverednek, égetés vagy csapadékvíz
hatására a bennük lévő, addig kötött állapotú
veszélyes anyagok, nehézfémek a környezetbe jutnak.
Ezért nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű hulladékot
elkülönítve kezeljük, az erre a célra kijelölt
gyűjtőpontokon kerüljenek leadásra.
Éppen ezért 2013. április 6-án délelőtt elektronikai
hulladékgyűjtésre került sor az általános iskola
udvarán, mely során bárki behozhatta a
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, vagy
akkumulátorral működő eszközeit. A felhívásra
beérkezett veszélyes elektronikai hulladékok televízió készülékek, hűtőszekrények, háztartási
kisgépek, számítógép alkatrészek – elszállításra
kerültek, ezzel is óvva lakókörnyezetünket,
csökkentve a környezetre és egészségünkre gyakorolt
káros hatásokat.
Környezetünk védelme, megóvása mindannyiunk
feladata!

Az Alapítvány az állatok osztásáról még nem tudott
mondani semmit. Minden azon múlik, mennyi adományt
kapnak. Ennek függvényében osztják szét a leginkább
rászoruló településeken.
Az időjárás eddig hátráltatta a kertészkedők munkáját, de
mára már a hőmérséklet megfelelő a magok elvetésére.
A kerteket mindenki legjobb tudása szerint gondozza!
Mindenkinek jó munkát és bő termést kívánok!
Rómer Judit
Családsegítő

Véradás Tiszaörsön
Sikeresen zártuk a 2013-as év első véradását 2013.
április 15-én.
Ez alkalommal 22 véradó jelentkezett,
ami a tervezett 110 %-át teszi ki.
Köszönjük nekik, hogy vérüket áldozták mások
segítéséért.
2012. év kitüntetett véradói voltak:
40-szer nyújtotta karját:
Bóta József
30-szor nyújtotta karját:
Richter József
Fekete Zoltán

25-ször nyújtotta karját:
Veres Attiláné
20-szor nyújtotta karját:
Zabolai Sándor

Nekik is köszönjük!
Mottónk továbbra is:
„ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!”

Veres Attiláné
helyi szervező

Hírek az ÖNO-ból
2013. április hónap is mozgalmasan telt az ÖNOban. A hónap elején megtartottuk a szokásos
húsvéti locsolkodást, a hagyományhoz illően a
férfiak verssel köszöntötték a hölgyeket, akik a
locsolásért
piros
tojással
és
nyuszival
kedveskedtek.
Ebben a hónapban is volt közös sütés-főzés, most
barátfülét készítettünk, ami mindenkinek nagyon
ízlett. A Költészet napján mi is megemlékezést
tartottunk, ahol mindenki elszavalhatott egy verset
József Attilától. Április 18-án meghívtuk Gál
Zsuzsanna aljegyző asszonyt, aki ügyintézési
tanácsadást tartott nálunk.
Az ÖNO-ban minden délután vidáman telik,
mindenki megtalálhatja a számára kedvező
programot. Lehet kártyázni, memória játékozni,
nagyon közkedvelt játék a bingózás, és a
szókirakós játék is. Mivel beköszöntött a jó idő,
hamarosan az ilyenkor szokásos házi teke
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bajnokságunkat is megrendezzük.

Április 11. A költészet napja

Koszta Erik: Egy igazi költő

1964 óta minden évben április 11-én, József Attila
születésnapján ünnepeljük Magyarországon a költészet
napját. Ebből az alkalomból a Művelődési Ház
szervezésében Verses vetélkedőre került sor az általános
iskolában, ahol mindenki elszavalhatta kedvenc versét.

Megszülettél te költők óriása
Ki nagyot hagytál a nemzetre, s az egész világra.
Gyermekkorod szegény, egyszerű és nehéz,
De te mégis művelt, okos ember lettél.
Ki leírja azt is, hogy a Duna méltósággal úszik,
S a dinnyehéj a víz tetején „kúszik”.
Ahogy azt is, mikor a munkások beleharapák a kenyérbe,
S hogy az emberek tüzet raknak a világ mezejére.
17 esztendősen versköteted vala,
Megjelenék, s benne cseng az írás dala.
Ekkor elismernek, s te híres leszel,
Látod milyen jó, ha az irodalomból példát veszel.
15 évvel később szomorú a sorsod,
ISTENEM e csodás ember lelkét a mennybe hordod?!
Attila, mikor a vonat megindulá,
Sajnos, az a te testedre zakatolá.
S kileheled lelked, te költők óriása,
Ki nagyot hagytál a nemzetre, s a világra.

A gyönyörű verseket ki-ki egyedül, csoportosan, illetve a
tanító nénikkel közösen adták elő, méltó módon
megemlékezve a nap jeles ünnepéről. A versek
meghallgatása után Művelődési Ház munkatársai Lackfi
János verseivel tették még emlékezetesebbé a délelőttöt.
Az elhangzott versek közül Koszta Erik saját versét mutatjuk be, melyet erre az alkalomra, József Attiláról írt.

Országos elismerés
A tiszaörsi Orgován Szilvia, a
Bán
Zsigmond
Református
Általános Iskola 6. osztályos
tanulója a napokban vehette át
Tiszaburán a Magyar Labdarúgó
Szövetség OTP - MOL Bozsik
Program 2012-2013-as tanévi
rendezvényeken
kiemelkedő
teljesítményéért járó kitüntetést.
Szilvia mindössze egy éve
futballozik, a Tiszafüred és
vonzáskörzet III. korcsoportjának
legjobb lány futballistája. Az
elismeréshez szívből gratulálunk!

Meghívó
Szeretettel várunk minden
„nyúlászkodni” vágyót
2013. május 10-én (pénteken)
1700 órától a Művelődési Házban
tartandó
kóstolóval egybekötött szakmai
fórumra, ahol a nyúltartással
ismerkedhetnek meg az
érdeklődők.

Biokert a ház körül
A Tiszaörsi Kertbarát Kör mezőgazdasági ismeretterjesztő programmal várta az érdeklődőket 2013. április 12-én
10 órától az általános iskola tornatermébe. A délelőtt folyamán két nagyon tartalmas és színvonalas előadást is
meghallgathattak az érdeklődők, először Erdődi Imre a Biokertész
Egyesület területi elnökhelyettese Kiskert a ház körül címmel adott
hasznos tanácsokat a házi biogazdálkodással kapcsolatban. Ezt
követőn Kónya Árpád Biológiai védekezés című előadásában a
biopermetezés fontosságára hívta fel a figyelmet.
A rendezvény apropóját az adta, hogy elindult a régi szemlélet
felélesztése, miszerint a mai helytelen táplálkozási szokások
kiküszöbölésére egyre többen szeretnék saját maguk előállítani a
táplálkozásukhoz szükséges zöldségféléket, gyümölcsöket. Ennek
egyik kiváló módja a biokertészkedés, melynek lényege, hogy
természetes termesztési módszerrel, vegyszermentesen tudunk saját
magunk is egészséges, vitaminokban gazdag zöldségeket,
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gyümölcsöket előállítani. 30-40 év távlatából kiderült, hogy a permetanyagok sokban hozzájárultak a rákos
betegségek kialakulásához. Előbb jelentkeznek az allergiás betegségek, a kevés vitamint tartalmazó tápanyagok
miatt szervezetünk kevésbé ellenálló a megbetegedésekkel szemben.
A biokert lényege a helyes talajművelés, a szerves trágyázás, az erős mérgek helyett legfeljebb a természetes
anyagokkal történő permetezés.
Az előadások kapcsán megismerkedtünk olyan növényvédő
szerekkel, melyek gyógynövények hatóanyagait tartalmazzák. Az
ilyen szerekkel történő permetezés nem csak a kártevők ellen védi
a növényt, hanem hozzájárul a bőséges terméshozamhoz, a
gyümölcsöket ízesebbé, zamatosabbá teszi.
A rendezvény végén vetőmag börzére került sor, ahol különféle
vetőmagok, virágmagok közül válogathattak az érdeklődők.
Továbbra is várunk minden kedves érdeklődőt minden hónap első
keddjén 17:00 órától a Művelődési Házban tartandó
foglalkozásainkra.
Balogh Jánosné
Tiszaörsi Kertbarát Kör elnöke

Tavaszi szünidei programok a Művelődési Ház szervezésében
Az idei tavaszi szünet sem múlt el játékos gyermek programok
nélkül! A programok során szeretnénk hasznos elfoglaltságot
nyújtani mindenkinek, aki ellátogat a Teleházba illetve
Könyvtárba, ahol lehetőség van szabadidős tevékenységre,
valamint új baráti kapcsolatok kialakítására is.
Március 28-án Játékos Napközis délutánnal vártuk a gyerekeket. A
csapatok ügyességi, tojáskereső, valamint fejtörő feladatokban
vehettek részt. A feladatok megoldásában öt csapat jeleskedett.
Március 29-én Kreatív Húsvéti foglalkozást tartottunk, melynek
feladata egy húsvéti bárány készítés volt. A legszorgosabbak kettő
vagy akár három bárányt is készítettek.
Ezeken kívül tartottunk még Nyuszis mese vetítést, ahol a Gyuszi
Nyuszi kalandjait nézhették meg a gyerekek, valamint társasjáték bajnokság, és játékos fejtörő programokról is
gondoskodtunk!
„A gyermek védtelen teremtmény,akinek gondját viseljük,e gondoskodásért cserébe, nap mint nap mindazzal a
szeretettel halmoz el minket,amit mástól nem kapunk meg.”
(Susanna Tamaro)
Piroska Noémi
kulturális asszisztens

Felhívás!
Kérjük támogassa Adója 1 %-val a helyi civil egyesületeket!
Tiszaörsi Perspektíva Egyesület
Cím: 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 8.
Adószám: 18837366-1-16

Tiszaörsi Községi Kulturális és Sportegyesület
Cím: 5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.
Adószám: 19866530-1-16

Községi Polgárőrség
Cím: 5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.
Adószám: 18829864-1-16

Balkay Pál Oktatásfejlesztési Alapítvány
Cím: 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7-9.
Adószám: 19219835-1-16
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Számítógép – szerelő, - karbantartó OKJ tanfolyam Tiszaörsön
A
TÁMOP-5.1.1.-09/-2010-0049
számú
Hiányszakmák oktatása, felnőtt képző központ
kialakítása című pályázat keretein belül Számítógép
- szerelő, - karbantartó OKJ tanfolyam indult
településünkön.
A tanfolyam 2012. október elején indult heti három
alkalommal, hétfő, szerda és pénteki napokon. Az
utolsó órát március 27-én tartottuk. A vizsga első
napja április 11-én volt, melyen a számítógépes
programok voltak főszerepben és egy elméleti
tesztsor. A vizsga második napja április 19-én volt,
amikor is szerelési tétel várt minket és egy elméleti
kérdést kellett húzni. Minden hallgatónak jól
sikerült a vizsga, de ami a legfontosabb jó
hangulatban is, amit szombaton (április 20-án) egy
kerti parti keretében megünnepeltünk.
Smigróczki Anett
tanfolyam résztvevője

Sport Hírek
Szép sikereket könyvelhetett el a Tiszaörsi Kulturális és Sportegyesület teremlabdarúgó
csapata, ugyanis a bajnokságban 2. helyezést értek el. Ugyan megverték az első, illetve a
harmadik helyezett csapatot is, de a gyengébb csapatok ellen győzelmet érő pontokat
hullajtottak. A győzelmet 2013. április 06-án délután közös vacsorával ünnepelte a csapata,
illetve ekkor került sor a Sándor és a József nevű sporttársak köszöntésére is.
A megyei IV. osztályú labdarúgó csapat április hónapban a következő mérkőzéseket játszotta:
2013. április 06-án Tiszabura ellen játszott a csapat, sajnos 3 góllal kikapott csapatunk. 70
percig ellenfélnek bizonyultak az örsi fiúk, de az edzéshiány kimutatkozott a mérkőzés során.
2013. április 13-án Berekfürdőn 0:2-re győzedelmeskedett az örsi csapat, a gólszerzők
Kecskeméti Imre és Helle Tamás voltak.
2013. április 20-án Kunmadaras ellen 1:2-es győzelmet arattak Helle Tamás két góljával.
Annak ellenére, hogy sok helyzetet kimaradt,
mindkét alkalommal idegenben is győzni
tudott csapatunk.
A 2013. március 30-ára tervezett TiszaörsKétpó mérkőzés a kedvezőtlen időjárásra
való tekintettel elmaradt, helyette április 24én
szerdán
délután
került
volna
megrendezésre, ahol a kétpói csapat nem
jelent meg, így valószínűleg a fegyelmi
tárgyalást követően Tiszaörsnek ítélik meg a
győzelmet.
2013. április 27-én Tiszaszőlős ellen lépett
pályára a csapat, ahol 2:1 –re sajnos
vereséget szenvedett Tiszaörs csapata, a
gólszerző
Kecskeméti
Imre
volt.
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Iskolánk Hírei
Hulladékgyűjtés a kirándulásért
2013. április 18-án rendeztük a tavaszi hulladékgyűjtésünket,
melyen iskolánk tanulói bebizonyították szorgalmukat. A kicsi
1. osztályosoktól kezdve a „nagy” negyedikesekig mindenki
lelkesen szorgoskodott. Fémből sikerült többet gyűjtenünk,
melynek köszönhetően az őszi és tavaszi bevétel finanszírozza
az iskolai kirándulásunk útiköltségét. Ebben a tanévben
Ópusztaszerre utazunk és a Történelmi Emlékparkban töltjük
el a kiránduló napunkat. Köszönet az adakozó örsieknek, akik
idejüket nem sajnálva segítették a gyerekek, így az iskolánk
munkáját is.

Tiszaigari matematika verseny
2013. április 23-án rendezték Tiszaigaron az alsósok matematika versenyét. Iskolánk három tanulója vett részt, és
öregbítette hírnevünket. Nagyon sikeresnek mutatkozott az 1. osztályos Kovács Csaba, aki 2. helyezett lett, a 4.
osztályos Koszta Béla azonos pontszámot elérve a 3. helyezettel időhátránnyal csúszott le a dobogóról. S szépen
szerepelt Gacsal Lili 3. osztályos matematikát kedvelő tanulónk is.
Április 29-én Tiszaszentimrén voltunk „Ép testben ép lélek” vetélkedőn három negyedikes és egy harmadikos
tanulóval. Reméljük ott is sikeresek leszünk, teljesítményünkről a következő lapban számolunk be.
Keresztyénné Nagy Mariann

Egységes területalapú támogatás igénylése
2013-ban is lehetőség van a legtöbb gazdálkodót érintő,
egységes területalapú támogatás, valamint további 25
jogcímen elérhető támogatás kérelmezésére.
Az egységes kérelmeket elektronikus úton, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján
keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni
és beadni. Az ügyintézéshez a megszokott módon, azaz
technikai közreműködéssel tudnak segítséget nyújtani a
kamarai tanácsadók és falugazdászok.
Lényeges, hogy azok a termelők és azon területek
tekintetében jogosultak a területalapú támogatásra, aki
az adott területre a földhivatali nyilvántartás szerint
2013. június 10-én jogszerű földhasználóként szerepel.
Új területnél ez azt jelenti, hogy legkésőbb június 10-én
a bejelentő lap benyújtásra került.
Natura 2000 és kedvezőtlen adottságú területekre járó
külön támogatások feltétele ennél szigorúbb, a teljes
gazdálkodási évben (2012. szeptember 1. – 2013.
augusztus 31.) földhasználóként kell szerepelni a
földhivatalnál.
Kérődző szerkezetátalakítási programhoz ebben az
évben újonnan csatlakozni már nincs lehetőség. Azok az
állattartók, akik 2012-ben a területalapú támogatással
egyidejűleg jelezték erre irányuló igényüket, majd ezt
követően jogosultságot ítélt meg számukra az MVH, az
idei évben is igényelhetik ezt a jellegű kifizetést és
egyidejűleg nyilatkozniuk kell,
hogy
milyen
kötelezettség teljesítését vállalják (élőmunka ráfordítás,
árbevétel arányos beruházás vagy képzés).

A benyújtás határideje a jogszabály alapján 2013.
május 15. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét,
annak már munkanaponként egy százalékkal csökken
az elfogadott támogatási összege. A jogszabály szerint
2013. június 9. - mivel ez idén munkaszüneti napra
esik, így ez a dátum június 10. - után beérkezett
kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A kérelmeken módosítást szankciómentesen május
31-ig - idén június 2-ig - lehet végezni, ezután -június
10-ig - viszont már a támogatási összeg csökkentésével
jár a módosítás.
Módosításnak az új terület hozzáadása, vagy magasabb
összegű jogcím bepipálása számít. A terület
csökkentéssel, vagy támogatási összeg csökkentésével
járó változások pontosításnak számítanak és azok
bejelentésére a fenti dátumot követően is lehetőség és
szükség van.
Amennyiben az előírt kötelezettségekkel kapcsolatban
valamilyen külső okból kifolyólag akadály állna fenn
(nem tudja a tervezett vetést megvalósítani, vagy a
területet gyommentesen tartani…stb), úgy vis maior
jelentésére van szükség, szintén elektronikus úton.
Ebben az esetben is kifizetésre kerül a támogatás teljes
összege, viszont egy esetleges ellenőrzés során
mentesülnek a szankció kiszabása alól.
Balasi Tünde ( 30/298-0961 )
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívja önt és kedves családját
Zsíros-Simon Mária
író, költő és előadóművész
GYÖNGYSZEMEK
című verses délelőttjére, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vár
HELYSZÍN: Tiszaörs, Művelődési Ház Nagyterme
IDŐPONT: 2013.május 15. (Szerda) 1100 órától

Változások a könyvtár fenntartásában és működtetésében
Az Országgyűlés 2012 – ben elfogadta a 1997.évi
CXL.(kulturális) törvény módosítását.
A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997.évi CXL törvény szerint
a könyvtári ellátás biztosítása a települési
önkormányzatok kötelező feladata.
Az önkormányzat kötelező feladatának
a.) nyilvános könyvtár fenntartásával
b.) vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak
igénybevételével tehet eleget.
2012 decemberében önkormányzatunk az utóbbi
igénybevételéről döntött, szolgáltatás- megrendelési
szerződést kötött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel.
Megyénk csaknem minden -(46)- 5000 fő alatti
településének önkormányzata döntött hasonlóképpen.
Könyvtárunk neve: Könyvtári, Információs és
Közösségi Hely Tiszaörs lett.
Önkormányzatunk feladata a könyvtár fenntartása,
működtetése, könyvtári személyzet biztosítása.
A megállapodás értelmében a megyei könyvtár
dokumentumszolgáltátást,
információ-szolgáltátást,
közösségi és egyéb szolgáltatásokat, képzést és
továbbképzést biztosít a szerződött könyvtárak ill.
könyvtárosaik számára.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a szerződést
kötött települések után a megyei könyvtárak számára
leutalt fajlagos összeg 2013-ban az 1001 - 1500 fős
települések esetében 835.380,- Ft.

Főbb változások:
• A megyei könyvtár egységes integrált könyvtári rendszerébe
kapcsolja könyvtárat,
• tárhelyet biztosít állomány -és olvasói nyilvántartás adatai
számára,
• kölcsönzési modul működtetésével a személyi adatrögzítést
helyben biztosítja,
• hozzáférést nyújt elektronikus katalógusokhoz
• segíti helyi programok szervezését
• támogatja a település hagyományainak megőrzését,
helytörténeti gyűjtemények kialakítását, helytörténeti
kiadványok megjelentetését
• a gyűjtemény alakítása a helyi könyvtáros feladta, könyvtára
számára rendeli a dokumentumokat a megyei könyvtár
ajánlólistáinak felhasználásával
• a megrendelt dokumentumokat a megyei könyvtár dolgozza
fel és szálltja ki.
• rendszerfejlesztés (a szolgáltató helyeken is)
Jelenleg a legnagyobb öröm számunkra, hogy újra lehetőségünk
van hírlapok, folyó-iratok rendelésére is, hiszen az utóbbi évben
már alig jártak ilyenek könyvtárunkba.
Könyvtárunk olvasói számára 2013 májusától az alábbi
sajtótermékeket rendelte meg:
Megyei néplap (vasárnapi számmal), Autó-motor, Családi lap,
Eső, Ezermester, IM (Ifjúsági magazin), Kismama, Kistermelők
lapja, Könyv, könyvtár, Kreatív ötletek, Lakáskultúra, Nők lapja,
Praktika, Szabad föld
( a sajtótermékek csak helyben olvashatók a könyvtár nyitva
tartási idejében!)
A változtatás célja a kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak
bővítése, egységesítése, minőségének javítása, a könyvtári
munkafolyamatok gépesítése.

Időszakosan megjelenő tájékoztató kiadvány.
Kiadja: Tiszaörs Községi Önkormányzat
5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.
Felelős kiadó: Bodonné Gyöngy Erika polgármester
E-mail: tors.polghiv@t-online.hu
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Szakácsné Csurgó Erzsébet
könyvtáros

