Öskü Község Önkormányzatának hivatalos lapja

2019. április

MŰvelŐdési Ház, IKSZT programjAi
2019. április 18. 14 órától a művelődési ház előtti téren
HÚSVÉTI HAGYOMÁNYŐRZŐ DÉLUTÁN
2019. ÁPRLIS 24. 18 ÓRA IKSZT 4. terem
A MÉZ ÉLTETŐ EREJE 2.rész ELŐADÓ: FARKAS IMRE
2019. április 25. 10 óra IKSZT 4. terem
CSÖPP JÁTSZÓHÁZ
2019. április 30. 16 órától IKSZT
ANYÁK NAPI AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS
2019. május 5. 11 óra Művelődési Ház
ANYÁK NAPI ÜNNEPÉLY
2019.május 10. 17 óra IKSZT
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS előadó: Mészáros Imre
2019. május 13. 17. óra
SZABADIDŐ KLUB
2019. május 19. 15 órától Művelődési ház előtti tér
GYERMEKNAP
Állandó programjaink
 Egészségmegőrző torna László Ágival
 „ Hozd magad formába Krisztával”
 ZUMBA Karbi Vandával
Az alábbi szolgáltatások az IKSZT
nyitvatatási idejében
 Kondicionáló gépekkel felszerelt szabadidős terem
várja a mozogni vágyókat
 Népdalkör
 Könyvtár
 Számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás

Programjainkról részletesen tájékozódhatnak:
Öskü Község honlapján (www.osku.hu)
Plakátokon
IKSZT facebook oldalán
Személyesen az IKSZT-ben vagy az alábbi
telefonszámon: 70/3396586
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
programjainkra.

Pénzügyi tanácsadói órák Öskün!
Aki az órákat vezeti:
Kővári Éva: Az egyik legkiemelkedőbb szakmai múltú pénzügyi
szolgáltató vezető tanácsadója és résztulajdonosa.

 Szeretnéd megérteni a pénz működését?
 Vannak pénzügyi céljaid , de nem tudod igazán hol indulj el?
 Sok jónak tűnő ötletet kapsz, de nem tudod, hogy számodra , mi a



legmegfelelőbb döntés?
Szeretnéd megtudni, mit kell tenned ahhoz, hogy soha ne
kelljen pénzügyi nehézségekkel küzdened?
Forduljunk szakemberhez pénzügyi kérdésben, vagy a szakemberekről kialakult tévhit gátol ebben!? Esetleges tévhitek: átverés,
lehúzás, jutalékra hajtás stb.

Lépj ki a mindennapok hálójából, gyere el és tanuld meg ,
miként tudod sikeresen irányítani saját pénzügyeidet!
16 alkalmas, családias hangulatú, egyedülálló pénzügyi tudatos
előadássorozat.
Az alkalmak várhatóan április végén indulnak és kb a novemberi
hónapban fejeződnek be.
A pénzügyi ismeretátadást nyújtó program díjmentes, de jelentkezéshez kötött.
A program az elnyert EFOP -1.5.2-16-2017/00010 sz pályázat
finanszírozásával valósulhat meg.
A jelentkezési lapot kitöltve 2019. 04.23. kedd időpontig
kérjük eljuttatni hozzánk.
Megtehetik ezt elektronikus úton a muvelodes@osku.hu email
címre, vagy személyesen az IKSZT-ben.

Önkormányzati HíreK
Pályázati felhívás
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2017. (IX..22.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot ír ki a ösküi székhellyel rendelkező civil szervezetek részére.
- A pályázat célja: támogatni különösen a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság
javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenységet.
- A rendelkezésre álló keretösszeg: 5.000.000,-Ft
- Finanszírozás módja: a döntést követően a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Rendelet 9.
§-ának megfelelően.
- Pályázók köre, pályázati feltételek: Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely
a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
b) ösküi székhellyel rendelkezik,
c) a tevékenységét ténylegesen Öskün folytatja.
- Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat
a) együttműködésben, civil összefogás keretében valósul meg;
b) település lakosságát széles körben érinti;
c) településünk hírnevét, ismertségét növeli;
d) hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre;
e) a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési keretet.
A kérelmezőnek a támogatás igénylése előtt regisztrálnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett
köztartozásmentes adózói adatbázisba.
- Pályázati dokumentáció benyújtásának határideje, helye és módja:
A támogatási kérelmet egy példányban 2019. május 14-ig kell a Rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon, az
ott megjelölt mellékletekkel és a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt Öskü Község Polgármesteréhez
címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél
személyesen benyújtani.
- Az elbírálás határideje: 2019. május 31.
- Az eredményről történő értesítés módja: A pályázatok támogatásáról Öskü Község Polgármestere dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire. A pályázat eredményéről – a
döntést követő 15 napon belül - a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. A döntését nem indokolja, és azzal kapcsolatos kifogást nem fogad el.

Megkezdődtek az Öskü I. és Öskü II. napelempark építési munkálatai
Április első hetében megkezdődött a Magyar
Villamos Művek napelempark beruházása a
település 8-as úttól délre eső részén.
A kivitelezési munkák során több, mint 2000 darab napelemet helyeznek el.
A közel 3 hektáros területen 2 db 0,5MW teljesítményű napelempark létesül.
A tervek szerint a termelés még ebben az évben
megkezdődik az ösküi területen.
Helyszíni egyeztetés a kivitelezés során

Interjú Ovádi PÉTERREL
„Nekünk a magyar családok az elsők”
A tavaszi ülésszakban elfogadta az országgyűlés a családvédelmi akcióterv megvalósításához szükséges törvényjavaslatot, ezzel bővül a családtámogatások rendszere – rövid interjú
Ovádi Péter, országgyűlési képviselővel.
A családvédelmi akcióterv megalkotása előtt Magyarország Kormánya 2018 novemberében nemzeti konzultációt
indított, hogy megkérdezze a lakosság véleményét a témában. Ön hogy értékeli ennek az eredményét?
A kormány 10 kérdésben kérte ki a lakosság véleményét, a kérdőívet 1,4 millióan töltötték ki országszerte, ami azt is bizonyította, hogy a magyar embereknek kiemelten fontos a gyermekvállalás és a család.
A nyolcadik nemzeti konzultációban az emberek döntő többsége kimondta a véleményét: a migráció helyett a magyar családok támogatása a fontos.
Az akciótervhez kapcsolódó törvényjavaslatot április 1-jén fogadta el az országgyűlés. Hogy értékelik a választók a törvényt, milyen visszajelzéseket kapott eddig?
A törvények elfogadására azért volt szükség, hogy megteremtsük a jogszabályi keretet az intézkedéseknek.
Ritkán látok egyébként akkora egyetértést a lakosság körében, mint ennél az intézkedéscsomagnál. Jó volt
látni, hogy nagyon sokan írtak e-mailt, kerestek meg személyesen vagy éppen a közösségi felületeken. Az
idei évben már több mint 10 fogadóórát tartottam, és állíthatom, hogy egy sem telt el anélkül, hogy ne került volna szóba az intézkedéscsomag. Úgy látom, hogy Veszprém megye 1-es számú választókerültében is
rengetegen fognak élni az új lehetőségekkel.
Melyek ezek az intézkedések és mikortól vehetők igénybe?
A családvédelmi akcióterv nyújtotta új lehetőségek soha nem látott mozgásteret jelentenek a gyermeket
vállaló fiataloknak. Soha ennyi támogatást nem kaptak még Magyarországon a fiatalok a családalapításhoz,
gyermekvállaláshoz, mint most.
Teljesen egyedülálló, hogy a 2022. év végéig igényelhető, maximum 10 millió forintos, kamatmentes babaváró támogatás szabadon felhasználható. Ezt házaspárok vehetik igénybe, abban az esetben, ha a feleség
legalább 18 de legfeljebb 40 éves, egyikük dolgozik vagy biztosított, büntetlen előéletűek és nincs adótartozásuk. A törlesztés legfeljebb 50 ezer forint lehet, de ha úton van az első baba, a várandósság 12. hetétől
felfüggeszthető a visszafizetés. Ha csak egyetlen gyermek érkezik a családba, a hitel mindenképpen kamatmentes marad, két gyermek születése esetén a tartozás 30%-át elengedi az állam, három utód születésénél pedig minden visszafizetési kötelezettség alól mentesülnek a hitelt felvevők.
A nagycsaládosoknak új, hétszemélyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást nyújt az
állam, maximum a jármű árának 50 százalékáig. Ez a lehetőség is 2022-ig áll fenn. Tovább bővül a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény, valamint bővül a jelzáloghitel-elengedésre jogosultak köre is. Ezek az intézkedések július elsejével lépnek hatályba.
Az akcióterv további pontjaihoz – a nagyszülői GYED bevezetése és a négygyermekes anyák adómentessége- még további döntésekre van szükség, ezeket az őszi ülésszakban tűzi napirendjére a kormány, a bölcsődei férőhelyek bővítése pedig folyamatosan zajlik.
A kormány továbbra is a magyar családok mellett áll.

Ökfa-sarok
A márciusi ÖKFA-REJTVÉNY megfejtése:
1.c) Kérdéseink apropóját a II. Rákóczi Ferenc emlékév (Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából) adta; az ő gondolata: „Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!”
2.b) Az 1705. évi dunántúli kuruc hadjáratot Bottyán János (Vak Bottyán) generális vezette.
3.a) A labanc 1709-ben foglalta vissza Veszprémet.
A nehéz (?) kérdésekre egyetlen jó megfejtés érkezett, a 3.000,- Ft értékű utalványt Czika Jánosné nyerte. Gratulálunk!

Az e havi ÖKFA-REJTVÉNY:
125 éve, 1894. március 20-án hunyt el Kossuth Lajos, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke.
1. Hol hunyt el Kossuth Lajos?
1.a. Torino
1.b. Turán
1.c. Toronto
2. Idézünk, Történeti adomák – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár:
>> Szabadságharcunk előtt a nemzet fővárosában a váciutcai "nádor" vendéglő volt az akkori politikai notabilitások
gyülhelye. Kossuth, Benyovszky gróf, … stb. esténként el-ellátogattak a csendes fészekbe. Vitatkoztak, adomáztak rend és kellemmel. Egyszer azon komoly thema villant meg köztük, hogy valjon a magyar faj szaporátlan voltának mi oka lehet. … Utoljára
… szólott. … "Én e tárgyat egyszerüen fogom föl, s azt állítom, hogy a nemes állat, oroszlán, tigris nem szapora; hanem szapora a
poloska, szapora az adósság. Nem is nemes állatok azok." - Ez volt a vita koronája. <<
Ki tette fel a vitára a koronát?
2.a. gróf Andrássy György, főpohárnokmester, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
2.b. gróf Batthyány Kázmér, főispán, Magyarország első külügyminisztere
2.c. gróf Dessewffy Aurél, közíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
3. Idézünk, Surányi Miklós Egyedül vagyunk trilógiájának A legnagyobb magyar című könyvéből:
„…, bár következetesen a padlót nézte, látta, hogy a gróf homlokán veríték gyöngyözik, mert nem tudta magát meggyőzni,
akárhogyan erőlködött is. Látta, hogy a grófnak majd a szíve szakad meg Wesselényiért.
- És Kossuth Lajos úr? - hördült fel a gróf hirtelen,… .
- A jövő embere - felelte … csendesen.”
A könyv szerint, ki mondta Széchenyi István grófnak, hogy Kossuth Lajos a jövő embere?
3.1. gróf Károlyi György, főispán, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
3.2. Tasner Antal, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
3.3. gróf Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke
A helyes sorszámokat papírra írva (névvel, lakcímmel) április 30-ig dobja be a FRÉZIA Virág-Ajándék Üzletbe (Fő u. 24., Mazsi)
elhelyezett dobozba! 1 db, 3.000 Ft értékű, az üzletben beváltható vásárlási utalványt sorsolunk ki a Megfejtők között.

SZJA 1 % felajánlható az ÖKFA részére!
A felajánlási lehetőség részleteit megtalálják az önkormányzat külön cikkében!
Előre is köszönjük a Tisztelt Adózók ez irányú megtisztelő döntését!
Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány
adószám: 18749786-1-19
okfa.osku@gmail.com 06/70/33-49-474

ÖSKÜ: Összefogás Sikeres Közösségek Üzenetével
Jogi előadás + kézműves foglalkozás sorozat:
Dr. Lassu Veronika ügyvéd következő jogi előadása április 29. hétfőn 16 órakor lesz az IKSZTben: „Lakóház, -telek adásvétele – jön a FALUSI CSOK!”, utána kézműves foglakozás
Magyar Józsefné vezetésével: „Díszdoboz készítése antikolással”.
Pszichológusi előadás-sorozat:
Bálint Bánk pszichológus-családterapeuta előadásai minden hónap első hétfőjén 18 órakor a Plébánia Közösségi Házában! A május 6-i téma: „Generációk együtt élése”.
A fenti, ingyenes, EFOP-1.3.7-17-2017-00062 pályázati programokra szeretettel várja a Kedves Érdeklődőket az Öskü
Község Fejlődéséért Alapítvány és az Öskü Római Katolikus Plébánia!

KözérdekŰ INFORMÁCIÓ
Az SZJA 1 + 1 %-ának felajánlásáról
Tisztelt Adózó!
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a tavaly megfizetett adójának
 1 %-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további
 1 %-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak
(vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2019-ben a Nemzeti Tehetség Programnak).
Az Öskün működő, 2019-ben felajánlásra jogosult civil szervezetek adószáma:
18749786-1-19 Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány
18924763-1-19 Palota-Vidék 2000 Öskü FC
18935859-1-19 Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete
Felajánlás elektronikus formában, május 20-ig:
 az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével,
Az Öskün is működő egyházak technikai száma:
vagy
0011 Magyar Katolikus Egyház
 az ÁNYK keretprogram segítségével
0035 Magyarországi Evangélikus Egyház
 a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
0066 Magyarországi Református Egyház
vagy
0138 Magyar Pünkösdi Egyház
 attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány
kitöltésével.
Felajánlás papíros formában:
 Amennyiben a munkáltatója vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, a 18EGYSZA jelű nyomtatványon, május 10-ig lezárt
borítékban leadva a munkáltatónak (a borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának), vagy
 postai úton, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen (illetve meghatalmazott útján) nyújthatja be
május 20-ig:
 a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve;
 az e-SZJA webes felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon;
 a 18EGYSZA jelű nyomtatványon, vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon.
A jelen tájékoztató, és a letölthető 18EGYSZA nyomtatvány megtalálható az önkormányzat hivatalos www.osku.hu honlapján!

ISKOLAI HÍREK
Sándor napján Weöres Sándorra emlékezve
Weöres Sándor vetélkedőn jártunk Várpalotán a Várkerti Általános Iskolában. Dobogóra ugyan nem kerültünk, de nagyon jól éreztük magunkat. A gyerekek ügyesen és
vidáman versenyeztek, sok hasznos tapasztalattal lettek gazdagabbak. Gratulálok
Geiszt Marci, Hegedüs Gorán, Kuncz Hanna, Vajda Iza!
Biró Erika, Tasner Antal Általános Iskola
5. Föld Órája rendezvény
A világméretű programhoz a település a közintézmények kivilágításának lekapcsolásával csatlakozott március 30-án 20.30-21.30ig.
Második alkalommal jelentkezett csillagászati programmal nálunk a Bakony Csillagászati Egyesület. A Föld Órája rendezvény
keretein belül Ivanics Ferenc tartott előadást a Mars-kutatás legérdekesebb eredményeiről. Bemutatásra kerültek a bolygót vizsgáló űrszondás küldetések eredményei. A közönség gondolatban sétát is tehetett az égitest legegzotikusabb tájain, a Tharsis-régió ősi
vulkánjaitól a Valles Marineris több ezer kilométeres, gigászi kanyonrendszeréig. Az előadás hallgatói kézbe vehettek néhány
űrszonda-modellt, egy mars-gömböt és egy valódi marsi meteorit darabot is. A kinti hideggel dacoló kíváncsi látogatók a művelődési Ház hátsó udvarából csodálhatták meg a tavaszi égbolt több bámulatos galaxisát és gömbhalmazát. Távcsővégre kerültek
olyan távoli csillagvárosok is, amelyeknek fénye több tíz millió évvel ezelőtt indult útnak, hogy ezt követően a 250/1200 Dobson
távcsőbe pillantók szemébe érkezzen. Az ösküi Föld órája a Naprendszerben kezdődött a titokzatos Mars bolygón, s végül a Tejútrendszer határain túl ért véget, több millió fényévnyire az emberi faj parányi otthonától. (Ivanics Ferenc)
A program végén a résztvevő gyermekek kitűzőt és zseblámpát kaptak az IKSZT és az Öskü Község Fejlődéséért
Alapítványjóvoltából. A felnőttek egy-egy energiatakarékos izzót vihettek haza, így otthonukban is minden nap tehetnek valamit
az energiatakarékosság érdekében. Az izzókat a veszprémi Telesys Világítástechnikai Kft. ajánlotta fel. Az előadás az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg. Köszönjük még a támogatást Öskü Község Önkormányzatának, Ángyán
Tamás polgármester úrnak, Bódayné Koronczai Judit a Tasner Antal Általános Iskola és Szőkéné Bódis Andrea a Napsugár Óvoda igazgatójának, Magyar Józsefné, Kovács Andrea és Bóday Júlia, az IKSZT dolgozóinak!
Jövőre igyekszünk a program egy részét korábbi időpontra tenni, így reméljük, még többen velünk tartanak!

Vegyes Hírek
Elindult a jégkármérséklő-rendszer felkészítése
A korábbi évek tapasztalataira reagálva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már április közepén elindítja az üzemeltetésében lévő jégkármérséklő-rendszert. A JÉGER Üzemeltetési Iroda munkatársaira
a zökkenőmentes indulás érdekében számos feladat hárul.
A 2018. évi tapasztalatok alapján, valamint a korábbi indulásnak
megfelelően, a talajgenerátorok kihordását idén előbb kell megkezdeni. ahhoz, hogy április 15-én elindulhasson a riasztási időszak, már február 18-án az automata és a manuális generátorok
kitelepítését elindították.
A jégkármérséklő-rendszer 2018. május 1-jén összesen 986 talajgenerátorral kezdte meg a védekezést (köztük Öskün is), amelyek
közül 222 automatikus működtetésű. a rendszer már az első évében bebizonyította létjogosultságát, miután tavaly az elmúlt 30 év
legzivatarosabb tavasz végének és nyarának voltunk elszenvedői. A villámlások száma májustól szeptemberig a megelőző extrém évhez képest is további 4 százalékkal nőtt, és átlépte a 2,9 milliót. Ez majdnem kétszerese volt a korábbi 4 év átlagának. egy átlagos májusi hónapban 5-7 napon mutatkozik zivatartevékenység, ez a szám tavaly 27 volt. Júniusban és júliusban is hasonlóan szélsőséges időjárás volt jellemző 26-26
zivataros nappal.
Forrás: NAKlap, 2018. februári szám (fotó: Lévai Zsolt/NAK)
FIGYELEMFELHÍVÁS
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete az ingatlanok, közterületek
tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről rendekezik az ingatlantulajdonosok közterületekre vonatkozó kötelezettségeiről.
Főleg az előttünk álló tavaszi és nyári időszak vonatkozásában kérem a tisztelt lakosságot, a rendeletben foglaltak figyelembevételére:
5. § (1) Az ingatlan tulajdonosának a közterület tisztántartási kötelezettsége magában foglalja az ingatlan előtt az úttestig (járda,
zöldsáv, árok) terjedő területen
a) a szennyeződés, a hulladék, továbbá a lehullott falevél, virág, termés összegyűjtését és eltávolítását, fák gallyainak metszését
továbbá sövények folyamatos karbantartását, hogy a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.
b) a nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz zavartalan lefolyását akadályozó hulladék és más anyagok eltávolítását;
c) a zöldterület és a növényzet rendszeres nyírását, a gyomnövények eltávolítását
Ángyán Tamás, polgármester

Felelős kiadó:
Bíró Kálmán
HuFeB elnöke
Szerkesztőség címe:
8191 Öskü, Szabadság tér 1.

Lapzárta:
április 30.
Lantos Katalin E.V.
Kárpitszövet varrás
Autó, motor, bútorszövet
varrás, tetőkárpit javítás
06 30 449 5251
kisbufurc05@freemail.hu

Öskü Község Önkormányzata
Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket
kíván az Ösküi Hírek minden
kedves olvasójának!

HIRDETÉSFELADÁS

Szloboda Péter

Személyesen, ügyfélfogadási időben, vagy
e-mailben az
oskuihirek@osku.hu
címre.

Árufuvarozás 1,5t-ig
Billencs kisteherautóval
Tel.: 06 20 444 9167

Vegyes virágméz
folyamatosan
kapható!
Dióbél eladó!
Bódis Györgyné
őstermelő
Öskü, Kert u. 7.
Tel.: 497-216

