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Kedves Orgoványiak!
Az Önkormányzati Hírlevél 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.

KÖZMEGHALLGATÁS, FALUGYŰLÉS
Orgovány Nagyközség Képviselő-testülete
2017. november 15-én (szerdán) 17-órai kezdettel
közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme
Napirend
1. Tájékoztatás az időközi választás utáni
eseményekről, a folyamatban lévő beruházásokról
2. Aktualitások, egyebek
Orgovány, 2017. november 2.
Gál Szilvia

Molnár Gergely születésének 150. évfordulója
2017. október 29-én, vasárnap, a református
istentisztelet keretében emlékeztünk meg az egykori
településalapító nagytiszteletű Molnár Gergely lelkész
úr születésének évfordulójáról, melyen megtisztelt
jelenlétével az unoka, Molnár Miklós, az Orgoványi
Napló szerkesztője, valamint a dédunoka, dr. Molnár
Gergely
is.
Részlet Molnár Miklós legújabb naplójegyzetéből, az
orgoványi református templom kettős ünnepéről:
„Lélekemelő és szívmelengető volt az ünnepi együttlét.
Az orgoványiak szeretettel fogadták Molnár Gergely
messziről érkező leszármazottait, s a leszármazottaknak
jólesett elvegyülniük az orgoványiak között.”

FONTOSABB TUDNIVALÓK

A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól
Orgovány Nagyközség közigazgatási területén, a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére
Somogyi
István
vállalkozó
(6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 89.) – a
közszolgáltatásra meghirdetett nyilvános pályázat
útján kiválasztott közszolgáltató - kizárólagosan
jogosult és köteles a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott
ideig.
A közszolgáltatás díja 2291.-Ft/m3+ÁFA összeg.
Somogyi István elérhetősége : 06 30 63 54 179

Őszi gallyazás
–
egy mozdulat a
minőségi villamos energia szolgáltatásért
Az elmúlt időszakban történt viharos időjárás
következtében az áramkimaradás egyik legfőbb kiváltó
oka az volt, hogy a fák a villanyvezetékre dőltek. Ezért
a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. felkéri tisztelt
ügyfeleit az ingatlanjaikon lévő és az elektromos
vezetékeikhez közeli növények és faágak gallyazására.
Érdemes e távolságokat már a kert tervezésekor,
fatelepítéskor figyelembe venni és olyan növényeket
ültetni, melyek az évek múlásával sem veszélyeztetik az
elektromos
hálózatok
biztonsági
övezeteit.
Áramszünet esetén hívható szám: 06 62 565600
Közvilágítás hibája esetén hívható: 06 62 565881

SZOCIÁLIS TŰZIFA

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Belügyminisztérium a szociális célú tüzelőanyag
támogatás keretében Orgovány részére 178 erdei
köbméter kemény lombos tűzifa mennyiség
megítéléséről döntött.
A szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati
rendelet a következők szerint határozza meg a
jogosultak körét:
„Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni
juttatásként adható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

Kitüntetett polgárőreink
A Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetsége elismerésben részesítette az Orgoványi
Polgárőrség két tagját. Erdős János polgárőr a
Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát vehette át,
valamint Kanizsai Mihály polgárőr Kiváló polgárőr
szolgálatáért vehetett át elismerést. Köszönjük
áldozatos munkájukat.

élethelyzetbe került, illetve időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási
problémákkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %át, egyedül élő személy esetén a 300%-át, és a
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.”
A szociális célú tűzifa kérelem-formanyomtatvány
2017. december 1-től érhető el az önkormányzatnál
és az orgovany.hu honlapon.
Gál Szilvia
Méltán lehetünk büszkék az Orgoványi Polgárőr
Egyesületre. Az egyesület fő célja és feladata:
– az élet és vagyonvédelem, bűncselekmények
megelőzése érdekében önkéntes tevékenység
keretében járőrözés, figyelés, jelzésadás
– bűnmegelőzés, bűncselekmények számának
mérséklése, közbiztonság javítása, lakosság és
bűnüldöző szervezetek közötti bizalom és
együttműködés erősítése
-nyilvános reklám és propagandatevékenység a
polgárőrmozgalom
erősítése,
népszerűsítése
érdekében
– kapcsolattartás az Országos és Megyei
Polgárőrszövetség vezetésével, helyi rendőri
szervekkel, megyei önkormányzati és rendőri
szervekkel a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok
végrehajtásának
erősítése,
megkönnyítése
érdekében.
A közbiztonság javítása és a lakosság
szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében
végzett rendőri munkának fontos része a polgárőrök
segítsége, az összefogás.

Kedves Lakosság!
Tisztelettel várjuk Önöktől azokat az információkat,
melyeket szívesen megosztanának az újságunkban.
Tervezünk beszámolni az aktualitások és hasznos
információk mellett mindazokról, akikre büszkék
lehetünk: fotóval, rövid leírással, sport, tanulmányi
eredményekről, közösségi és kulturális programokról,
rendezvényekről,
civil
szervezetekről.
Javaslataikat, közleményüket várják a szerkesztők a
galszilvia@orgovany.hu email címen.

Fontos telefonszámok:
Segélyhívó szám: 112
Önkéntes tűzoltóság ügyelet: 06 70 603 7345
Orgoványi Polgárőrség elérhetősége:
Cseri István elnök:
06 30 981 2396
Segesvári Ferenc elnökhelyettes: 06 20 294 6083
Baski Gábor titkár:
06 70 381 9542
Áramszünet bejelentés:
Közvilágítás hibabejelentés:

06 62 565 600
06 62 565 881

