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Kedves Orgoványiak!
Hosszú szünet után újra kiadásra kerül az Önkormányzati Hírlevél, mely az önkormányzat hivatalos
híreiről tudósít, illetve közérdekű információkat tartalmaz. Kiadását rendszeresre és ingyenesre tervezzük. A
hírlevélből tájékozódhat a település lakossága az aktualitásokról, hírekről, tervekről, eredményekről.

Orgovány Nagyközség Képviselő-testülete
A 2017. július 16-i időközi választás eredményeként
Orgovány Nagyközség képviselő-testülete a következő
tagokból áll:
Ficsor Donát, Gyarmatiné Márton Olga, Palásti
Kovács Ágnes, Subicz József, Utasi Péter István,
Vass Ignác
Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjai: Palotásné
Bús Klára, Prózsa István
Pénzügyi Bizottság külsős tagjai: Horváth Krisztina,
Ladányi Andrea

Alakuló ülésünket 2017. július 26-án tartottuk, ahol
alpolgármesternek -javaslatomat elfogadva - Ficsor
Donátot választotta meg a képviselő-testület.
A testület azóta háromszor ülésezett, hogy a
legfontosabb feladatokat megvitassa, és döntéseket
hozzon.
Közös munkánkhoz mindenki számára sok sikert,
kooperatív együttműködést kívánok!
Gál Szilvia

KÖSZÖNTŐ
Orgovány Nagyközség képviselő-testülete és a
magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm
szülőfalum lakosságát, kicsiket, nagyokat, fiatalokat és
időseket egyaránt! Ugyanilyen szeretettel üdvözlöm a
faluból elszármazottakat is, hiszen a szülőföld élete
végéig kedves minden embernek, még akkor is, ha
máshol éli életét, máshová rendelte a sorsa. Köszönöm
a bizalmat, mely eredményeként polgármesterként
köszönthetem Önöket.
A képviselő társaimmal azon dolgozunk, hogy
Orgovány az itt lakók számára otthonosabbá váljék.
Azért dolgozunk, hogy érdemes legyen itt élni, családot
alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni.
Mindannyian tudjuk, hogy nincs könnyű feladatunk.
Egymást tisztelve, segítve, s meglátva a másikban
a jót! Ez a kulcsa a falusi életformának, ezen irányban
szükséges
mindannyiunknak
élni.
Bármilyen
hihetetlenül is hangzik, rá kell ébredni mindenkinek
arra, hogy az igazi boldogság abból a szeretet kényszerből tör fel, amit embertársainkért önzetlenül
teszünk, „hiszen a szeretet az egyetlen, amiből több

lesz, ha szétosztják.” Nyíltan, őszintén kell feltárni
bajainkat, egymást segítve juthatunk előre, s lehetünk
egymás boldogulására! Az egyén boldogsága pedig
megadja majd a nagyobb közösség boldogulását és
sikerét!
A magam nevében a falu lakosainak szeretnék
a javára tenni, ami csak úgy lehetséges, ha a közösség
minden egyes tagja a saját családja, rokonsága,
szomszédjai, ismerősei, barátai és minden orgoványi
boldogulására cselekszik szóval és tettel!
Köszönöm minden falumbeli honfitársam
segítségét, akik velem és képviselő társaimmal együtt
munkálkodnak egy szebb jövőért, egy élhetőbb
településért. Kérem és várom a segítségüket, hogy
minél több öröme legyen mindenkinek Orgovány
életében! Élhetőbb, boldogabb jövőt kívánok minden
kedves orgoványi családnak, lakosnak!
Tesszük a dolgunkat, ahogy tettük eddig is.
Ezen gondolatok jegyében kívánok sikeres,
eredményekben,
örömökben,
vidámságban
gazdagodó, egymást tisztelő boldog jövőt minden
orgoványi lakosnak!
Maradok őszinte tisztelettel:

Gál Szilvia

ORGOVÁNY MEGÚJUL
Tájékoztató a beruházásokról és a
távolabbi tervekről
Falunkban az utak és a középületek állapota
sok kívánnivalót hagy maga után. De van
jövőképünk, és tudjuk, hogyan lehet eredményesebb
úton járni: békességgel és egymás iránti kölcsönös
tisztelettel. Tenni akarással és szakértelemmel
vágunk neki a szép kihívásnak, hogy Orgovány a
lehető legkevesebb veszteséggel jöjjön ki az előző
évek áldatlan állapota miatt keletező hibák és
mulasztások kátyújából. Mint kiderült, a „kátyú” nem
kicsi. Több beruházáshoz is sikerült pénzbeli
támogatást nyerni, de sajnos örököltünk néhány
előnytelen
feltételekkel
született
építési
megállapodást, és hiányosan megtervezett műszaki
megoldást. Pár hét leforgása alatt feltérképeztük a
legnagyobb hibákat, és arra is rájöttünk, hogy az
építési munkákat eddig senki nem tartotta
megfelelően kézben, azok csak úgy folytak. Még
szerencse, hogy alig néhány hét telt el így, lovak
közé dobott gyeplővel, mert pl. az Egészségház belső
terébe tervezett felújításra benyújtott pályázat nem
nyert, és felelőtlenség volt annak nagy esélyére
hivatkozva elbontani a belső tereket.
Látva a káoszt, hivatalba lépésünk első
napjaiban, azonnal szigorú műszaki felügyelet alá
helyeztünk minden beruházást, és hetente átfogó
ellenőrzést tartunk. Többkörös nehéz tárgyaláson
megegyeztünk a tárgyalófelekkel az útfelújítások
hibáinak kijavításáról (pl. több utca keskenyebben
került volna felújításra!), és további tárgyalások
folynak az Egészségháznál keletkezett hibák miatt.
Az építési vállalkozókkal kölcsönös együttműködés
bontakozik ki, ahogy az elvárható. Elkötelezettek
vagyunk amellett, hogy Orgovány jól használható,
jó minőségű utakat és épületeket kapjon a
pénzéért, és ezért minden tőlünk telhetőt
megteszünk, még így is, hogy csak időközben
kaptunk lehetőséget ennek a képviseletére.
Energiánkat nem használjuk a múlton való
rágódásra, hogy mi miért történhetett így.
Sajnálkozni sem akarunk már az elvesztett
pályázatokon, lehetőségeken. Tekintetünket előre
akarjuk szegezni. Minden percet és minden
képességünket arra használjuk, hogy a lehető
legjobbat hozzuk ki a kialakult helyzetből. Erre
kérünk mindenki mást is! És kérünk megértést is,
mert az is világos, hogy vannak már végleg
elkönyvelhető veszteségek is. Nehéz úton járunk, de
Isten segítségével, ha egységben maradunk, és
továbbra is érezzük a lakosság ilyen egyértelmű
támogatását és bizalmát – amit ezúton is köszönünk,
akkor Orgovány talpra fog állni, és újra jó érzés
lesz orgoványinak lenni!

Milyen munkálatok folynak?

a falu legrégebbi aszfaltútjait újítjuk fel
(Széchenyi, József Attila, Rákóczi, Joó Mária,
Németh Imre, Attila utca)

A Fenyves utcában új aszfaltutat építünk

Részlegesen felújítjuk:

az Egészségházat (hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, akadálymentesítés,
festés

az Általános Iskola alsó-tagozatos
épületszárnyát és a Tornacsarnokot (hőszigetelés,
fűtés-korszerűsítés, nyílászáró csere, részleges
akadálymentesítés, festés)
Mikor fejeződnek be?

Már látszik, hogy az előkészítés elégtelensége
miatt a szerződéses határidők módosulnak.

Most a legfontosabb, hogy az iskolakezdést
minél kevésbé akadályozza a csúszás, ezért bevontuk
az iskola vezetését is a napi szintű koordinálásba, és
biztonsági előírásokat fektettünk le a tanítási időre
hátramaradó befejező munkálatokra.

Az Egészségházban ősszel elindulhat a
szolgáltatás.

Az utak egymás után, de előreláthatóan
legkésőbb szeptember végére elkészülnek.
Mivel folytatjuk hamarosan?

felújítjuk a Református Temető ravatalozó
épületét és belső temetőjárdát építünk

fűtéskorszerűsítést végzünk a Polgármesteri
Hivatalban és a Művelődési házban
Melyek a távolabbi tervek?

gyalogátkelők,
forgalomlassítók,
és
buszforduló építése, a faluvégi buszmegálló helyek
fejlesztésével

játszótér építése

további néhány aszfaltút építése

a
faluközponti
csapadékvíz
probléma
enyhítése

a bölcsőde-óvodaépület bővítése további
csoportszobákkal

ezek közül van, amire már nyertünk
támogatást, és a megvalósítást készítjük elő, másokra
pedig pályázunk, illetve forrást keresünk.
Kétséges útfelújítások
Pénzt nyertünk 2016-ban a Szent István
utcának és a Tóth sor benzinkút melletti burkolt
szakaszának a felújítására. Sajnálatos módon eltelt
úgy kilenc hónap, hogy a felújítást előkészítő
adminisztrációs munkában nem történt semmi
előrelépés.

Párhuzamosan több szálon elindítottuk a
folyamatokat, és minden lehetőséget és eszközt
megragadunk arra, hogy a teljes útszakaszok
elkészüljenek, de olyan alapvető hibákat is
felfedeztünk, amelyek miatt kétséges, hogy
egyáltalán felújíthatjuk-e ezt a két utat a még
rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt.
Köszönet és hasznos tudnivalók

Köszönjük
a
beruházásokkal
érintett
ingatlanok tulajdonosainak a türelmét, amikor pl.
gépjárműveikkel nehezen, vagy egyáltalán nem
tudják megközelíteni portájukat, vagy éppen a
nagyobb
porolással
és
hangzavarral
járó
munkálatokat tűrik méltósággal.

Köszönjük azt is, hogy néhányan az út menti
növényzetet, ahol a munkálatok azt megkívánták,
maguk megcsonkolták, kiemelték vagy éppen
átültették. Természetesen a kivitelező köteles ezt
ingyen megtenni, de nem biztos, hogy ahogy ő teszi,
az a tulajdonos megelégedésére lesz. Szikkasztó
árkok építésének szakaszain, ha elkerülhetetlen,
szükségessé válhat akár fák kivágása is. Ha valakinek
módjában áll tehát, hogy a zöldterületét az útépítés
kapcsán maga átalakítsa, az bátran tegye a maga és
mindannyiunk tetszésére.


Az aszfaltutak nagy ellensége a víz és a fagy.
Ezért különösen fontos, hogy a burkolt felületről a
víz levezetése megoldott legyen.
Régebben épült útjaink mellett néhol az út
melletti zöldterület szintje már magasabb, mint az
útburkolat, ezért az út szélén gyakran megáll a víz.
Az útpadka (az út szélén kívüli homokos vagy zöld
terület) karbantartásával az út élettartama sokkal
megnövelhető. Ezért kérjük, aki teheti, zöldterületét
az úttól (és a járdától) alacsonyabb szinten alakítsa ki
és tartsa fenn. Ezt a növényzet is meghálálja, hiszen
több vízhez jut.
A keskeny és mély szikkasztó árkot sokan
nem kedvelik, mert karbantartásuk nehézkes, és az út
menti parkolást is akadályozza. Azokon az
útszakaszokon,
ahol a terepviszonyok
ezt
megengedik, lehetőség van szikkasztó árok
kialakítása helyett az útszél és a járda közötti néhány
méteres sáv ívesen kicsit mélyülő kialakítására, hogy
az útról le tudjon szaladni az esővíz, és a nagy, csak
kicsit mélyebben fekvő zöldfelületen szétterülve
gyorsan elszikkadjon. Az ilyen szakaszokon a
parkolás is zavartalanabb. A kapubejárók előtt a
mélyítést az ilyen műszaki megoldás esetén is
mellőzzük.
Ficsor Donát alpolgármester

Idén elmarad a falunap
Mint az már sokak számára ismeretes, az egészségház felújítása két különböző forrás igénybevételével
történt volna. A munkálatok hamarabb megkezdődtek, mint ahogy értesítést kaptunk volna a belső felújításra
beadott pályázat eredményéről.
A pályázat a 2017. július 12-i miniszteri döntés szerint nem kapott támogatást, de annyi forrása nincs az
önkormányzatnak, hogy hiánytalanul befejezzük a munkálatokat. Így a rendelkezésre álló nagyon szűkös
keretből szükséges megoldani azt, hogy az egészségház mihamarabb újra funkciója szerint működjön.
A falunap szervezésének megkezdéséről, az ezzel kapcsolatos folyamatban lévő egyeztetésekről a
polgármesteri munkakör átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást, információt nem kaptam. Így indokoltnak
látom, hogy ebben az évben az egészségházra kell fordítani azt a pénzösszeget is, amibe a falunap került volna.
Megértésüket köszönöm.

Orgoványi Önkéntes Tűzoltóság lakossági tájékoztatója
2016.01.01-e óta az Orgoványi Önkéntes Tűzoltóság önállóan látja el Orgovány Nagyközség tűzoltási,
műszaki, mentési, kárelhárítási feladatait. A tűzoltóság rendelkezik ügyeleti mobiltelefonnal, amely 24 órás
készenlétben van az adott nap szolgálat vezetőjénél. Az egység ezen keresztül kapja a riasztást a megyei
műveletirányítástól.
A tűzesetek vagy káresetek bejelentését a 112-s segélyhívó szám mellett, a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányitó ügyelet 06 76/ 502 010 telefonszámára vagy az Orgoványi
Önkéntes Tűzoltóság 06 70/603 7345 ügyeleti mobiltelefonjára is meg lehet tenni.
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2015 (VII.15.) önkormányzati
rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól.
Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok.
Az égetés minden év október 15.- től a következő év április 15.-ig végezhető el.
A napi égetést 08.00-18.00 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos! Közterületen
égetni tilos! Szemetet égetni tilos!

A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség belterületén belül természetes és jogi személyekre,
valamint jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község
területén működnek.
E rendelet nem vonatkozik a külterületi ingatlanokra, tanyákra, legelőkre. Külterületen csak a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott engedély birtokában lehetséges az égetés, amelyet
írásban kell kérelmezni 10 nappal az égetés tervezett megkezdése előtt. Az ehhez szükséges nyomtatványokat
Orgovány Nagyközség Önkormányzat titkárságán lehet igényelni
Szabó Zsolt tűzoltóparancsnok

Hírös Héten Orgovány

Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, mely

2017. augusztus 19-27-e között megrendezésre került
telefonszámokon kérhetnek segítséget:
a 83. Hírös Hét Fesztivál és a XX. TÉRSÉGI
KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS.
Orgovány hagyomány szerint képviseltette magát a
Segélyhívó szám: 112
rendezvényen termelői zöldségekkel, gyümölcsökkel,
kézműves termékekkel. A település bemutatkozója –
Rendőrség elérhetősége: 107
Bugac, Bugacpusztaháza és Kerekegyháza mellett-2017.
augusztus 23-án, szerdán 17:00-kor volt- Kecskemét
főterén, a Hírös Forrás szökőkútnál, ahol felléptek
Orgoványi Polgárőrség elérhetősége:
Orgovány Gyöngyszemei, a Mamadance, valamint
Vörösváczki Vivien.
Cseri István elnök: 06 30 981 2396
2017. augusztus 26-án szombaton 9:30-18:00 óra
között a jubileumi kiállítás alkalmából megrendezésre Segesvári Ferenc elnökhelyettes: 06 20 294 6083
került a Térségi Összetartozás Napja.
Baski Gábor titkár: 06 70 381 9542
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy Orgovány
méltó módon képviseltesse magát a kiállításon.

PARLAGFŰÍRTÁS!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint
„a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
E határidő után a védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését külterületen a Járási
Hivatalok Földhivatali Osztályainak mezőgazdászai, belterületen a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik. A
parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Osztályai (belterület esetén a települési önkormányzat jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a
közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül nem tesz eleget, a törvény 60 § (1) bekezdés c) pontja
alapján – többször is kiszabható – növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.)
Kormányrendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ftig terjedhet.
A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be. Ezúton kérek minden
földhasználót, hogy az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik
gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.
Belterületi parlagfüves terület bejelentését a Polgármesteri Hivatal titkárságán tehetik meg hivatali időben
személyesen, illetve telefonon: 76/591-980 valamint a onkorg@t-online.hu e-mail címen.
Köszönöm a megértésüket és bízom jogkövető magatartásukban!
Hegedűs Gáborné dr.
Orgovány helyettes jegyzője,
címzetes főjegyző

