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Az Orci könyv átadása

• Pethő László
• Baracsi Lajos
• Vonyó Anita
• dr. Kolber István
• Sovák Lajos
• dr. Bősze Sándor
• Hartner Rudolf
• Szakály Sándor

Orci Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy a kötet megjelenhessen
• Baracsi Lajos Orci község díszpolgárának,
• Baranyai János Orci község díszpolgárának,
• Barna Ágnes orci lakosnak,
• Bősze Sándor, a Somogy Megyei Levéltár
igazgatójának,
• Halász Imre főiskolai tanárnak,
• Horváthné Stark Gabriella orci lakosnak,
• Kolber István, Kaposvár és környéke országgyűlési képviselőjének,
• Rozina Lászlóné orci lakosnak,

• Sovák Lajos polgármesternek,
• Vonyó Anita, a Somogy Megyei Levéltár
munkatársának,
• A Nemzeti Kulturális Alapnak és a Szerencsejáték
Zrt-nek a könyv elkészítéséhez nyújtott anyagi
támogatásért,
• A kaposvári Pethő Nyomdának,
• köszönetet mondunk továbbá az orci lakosoknak, akik
régi fényképekkel segítették, hogy e kiadvány minél
teljesebb képet mutathasson.

Önkormányzati hírek
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Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2007. december 19.
Napirend volt:
•

Az Önkormányzat 2007. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgyalása.

•

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása.

•

Az Önkormányzat
megtárgyalása.

•

Az Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata.

•

A KVG Zrt. 2008. évi hulladékszállítási díjkalkulációjának megtárgyalása.

•

A Somogyvíz Kft. 2008. évi ivóvíz díjkalkulációjának megtárgyalása.

2008.

évi költségvetési gazdálkodási koncepciójának

2008. január 29.
Napirend volt:
• A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület alapszabályának, az egyszeri
pénzügyi hozzájárulás és az éves tagdíj elfogadása.
2008. február 7.
Napirend volt:
• Tájékoztató az Orci Sport Klub 2007. évi munkájáról.
• Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésére.
• Alapszolgáltatási Központ Igal beszámolója a 2006. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
2008. március 3.
Napirend volt:
• Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének törvényességi
észrevétele az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ közös fenntartására
vonatkozó társulási megállapodásra.
• Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ 2008. évi költségvetésének elfogadása.
• Kaposvár és környéke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
által működtetett általános iskolák és óvodák 2008. évi költségvetésének kiemelt
előirányzatai.
2008. március 14.
Napirend volt:
• Orci Község Önkormányzatának „Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről”
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása.
• Köztisztviselők 2008. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása.
• Orci Község Önkormányzat 2008. évi munkatervének jóváhagyása.
• A települési szilárdhulladék szállítás 2008. évi díjának módosítása.
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Önkormányzati hírek

Együttes ülés
2008. február 13-án együttes ülést tartott a zimányi és az orci önkormányzati képviselőtestület az orci
kultúrházban.
Napirend volt:
•
•

A körjegyzőség 2008. évi költségvetésének elfogadása.
Körjegyző helyettesítésének megtárgyalása.

Kérdések - válaszok
• Ez évben milyen főbb beruházások várhatók a faluban?
- A szennyvízhálózat átadása.
- A Jókai utca megnyitása (közművesítésének megkezdése).
- A focipálya mögötti út javítása, alapkövezése.
- Járda- és útfelújítás (a pályázatoktól függően).
• Lesz-e új buszváró?
- A buszváró építése a fejlesztési tervben szerepel, megépítése a pályázati lehetőségektől függ.
• Az önkormányzat mennyivel járul hozzá a szennyvízhálózat építéséhez?
- 42,5 millió forinttal.
• Változott-e az adók összege?
- Igen. A 2008 évi adók mértéke:
lakás, családi ház:
külterületi (zártkeri) építmény:
lakásbérleti jogviszony:

6.000.- forint
3.000.- forint
6.000.- forint

• Mire elég a 6.000.- forintos kommunális adó?
- Az önkormányzat egyes feladatok megvalósításának összegét az adóból fizeti, hogy ez mire
elég? A válasz az önkormányzat egyes kiadási tételeiből adódik.
- Az önkormányzat néhány kiadása:
Hozzájárulás a körjegyzőség működéséhez:
6.207.000.- forint/év
A szemétszállítás díja:
1.339.000.- forint/év
Iskolások után:
Óvodások után:
Beiskolázási támogatás:
Közvilágítás:
• Mennyi az ivóvíz díja?
- Az ivóvíz díja 2008-ban: 216.- forint/m3
• Mekkora összegű a temetési segély?
- A temetési segély összege 40.000.- forint

21.000.- forint/év/tanulónként
58.000.- forint/év/gyermekenként
3.000.- forint/tanuló
590.000.- forint/év

Önkormányzati hírek
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• Az önkormányzat a faluban működő szervezeteket milyen módon segíti?
- A Baba-Mama Klub, a Hajdina Egyesület, az Ifjúsági és Kulturális munkacsoport és a
Nyugdíjas Klub az alábbi támogatást kapják (szervezetenként):
200.000.- forint/év,
150.000.- forint/év autóbusz használat kiránduláshoz (a korábbi kisbusz ellenértékeként),
A kultúrház, a könyvtár, az internet szoba ingyenes használata.
- A Sport Klub:
350.000.- forint (fél évre),
Az öltöző és a pálya rezsi költségeit az önkormányzat fizeti.
• Lesz-e lim-lom akció?
- Igen. Április 15-én lesz.
• Mely napokon lehet „tüzet gyújtani, égetni”?
- Hétfőn, szerdán és pénteken 900 – 1900 óra között.
• Ki fizeti a köz- és a közcélú munkásokat?
- A közmunkásokat a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás fizeti.
- A közcélú munkás bérét az állami támogatás tartalmazza (megjegyzés: ezen összeg másra nem
fordítható).
Vass Ferenc

Sovák Lajos

A körjegyző helyettesítése
Gerencsér György körjegyzőt – betegállománya miatt –
2008.02.18-tól Máténé Prisztács Éva, a Magyaratád-Patalom
Önkormányzatok körjegyzője helyettesíti.
Ügyfélfogadási ideje:

hétfői napokon 1430 – 1530 óra.

Köszönjük!
• Orci története című könyv elkészítését a Szerencsejáték Zrt. 1,2 millió forinttal, a Nemzeti
Kulturális Alap 300.000.- forinttal támogatta. Köszönjük!
• A 2007. évi karácsonyi ünnepség megrendezéséhez Miskolczi Jánosné fenyőfa juttatásával,
Veres Kálmánné pedig saját készítésű ajándéktárgyakkal járultak hozzá. Köszönjük!
• Köszönjük a Fortuna Presszó hozzájárulását az újság megjelenéséhez.
• A lakóházak előtti területeket (árkokat, járdákat, padkákat) nagyon sokan rendszeresen
karbantartják. Köszönjük!
• Köszönjük a lakóházak előtti fák megmetszését, ezzel is elősegítve a gyalogjárdákon történő
közlekedést.
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Önkormányzati hírek, rendezvények

Elkészült
• A kultúrház és a volt iskola udvarának felújítása.
• Önkormányzati utak felújítási, építési tervei (208/44 hrsz. = Jókai u; 130 hrsz. = a focipálya
mögött; 014 hrsz. = a Taurinától délre).
• Elkészült a Petőfi tér rendezési terve (körforgalom kialakítása).
• Transzformátor csere történt a focipálya mögötti területen.

Pályázaton nyertük!
• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram pályázatán két fő részére újabb
3 hónapos foglalkoztatást nyertünk. Munkabérüket a KTKT fizeti.

2007 Karácsonya

Rendezvények

A zsúfoltságig megtelt kultúrházban a csillogó szemekből szeretet áradt, s boldogság töltötte be a termet.
Megható ünnepség volt. A fenyőfán gyermekeink által készített díszek függtek, a verseket, a jeleneteket,
a táncokat fiaink-lányaink, a felnőttek, a kismamák, a nyugdíjasok adták elő. Közülük sokan először
szerepeltek, izgultak és örültek. Örültek a szívből jövő szereplésnek, a tapsnak, a szeretet, a béke
ünnepének.
Ezen az estén szép szavakkal ajándékoztuk meg egymást.
(Szerk.)

Farsangi felvonulás
2008. február 16-án farsangi felvonulást szerveztünk. A Fortuna Presszótól indultunk, de sajnos a nagy
szél miatt csak a Széchenyi és a József Attila utcán tudtunk végigmenni. Jókedvünket azonban nem fújta
el a szél, s a program a Presszóban a jelmezesek versenyével folytatódott. A gyermek kategóriában a
„Zombi” és a „Jókislány” nyert, a felnőtt kategóriában pedig a „Katonai rendőr” és a „Harckocsizós
katona” vitték el a fődíjat.
Ezután a Kisgyaláni Nőegylet humoros és színvonalas műsora következett. Nekik ezúton is köszönjük a
fellépést!
Az este bállal zárult, ahol a Kre-Dance együttes húzta a talpalávalót.
Futó Dóra

Egyéb hírek
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Gratulálunk
Pedagógus életművéért Siposs Miklósné tanítónő miniszteri Elismerő Oklevél kitűntetésben részesült.
Siposs Miklósné 1956-tól 1993-ig az Orci Általános Iskola tanítója és vezetője volt. Az iskolában az alsó
tagozatos diákokat (1-4 osztály) összevontan nevelte és oktatta 37 éven keresztül, nagy odafigyeléssel,
következetesen.
Tanítványai mindenkor megállták helyüket a felsőbb iskolában és az életben egyaránt.
Életútjáért, lelkiismeretesen végzett munkájáért méltán részesült elismerésben. A kitüntetést ez év
februárjában vette át dr. Kolber István fejlesztéspolitikai államtitkártól.
A jelenlegi és a volt lakóhelye nevében Lombár Gábor és Sovák Lajos polgármesterek köszöntötték a
tanító nénit.
Kitüntetéséhez gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!
Orci Község Önkormányzata

A Nyugdíjas Klub életéből
§

2008. március 15-én népdaléneklő találkozón vettünk részt Somogytúron, ahol népdalokat adtunk
elő. Az összejövetelen 13 nyugdíjas klub énekcsoportja szerepelt, mi a középmezőnyben
végeztünk. Ezúton is köszönjük Huszár Patríciának, hogy felkészített minket a találkozóra!
A díjátadás után felkerestük a Kunffy emlékmúzeumot, a gyönyörű környezetben található
műtermet, a kúriát, a festő és felesége sírját. A szépen felújított, eredeti bútorokkal berendezett
emlékházban sokat időztünk Kunffy csodálatos festményei előtt. Nagyon szép élményekkel
gazdagodtunk. Aki Somogytúr környékén jár, feltétlenül tekintse meg a Kunffy múzeumot!

§

2008. március 25-én tartottunk az első negyedévi névnapokat, és megünnepeltük a nőnapot is. Az
is eldőlt, hogy április végére szervezzük az első kirándulásunkat.
Hideg Sándorné
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Hírek, megszülettek

Megszülettek
2008
január 22-én

február 7-én

Takács Botond

Vas Patrícia

február 16-án

Molnár Benjamin

Jó egészséget és boldog életet kívánunk nekik!

Az Orci Könyvtár
Kedves Olvasóim!
Ezúton értesítem Önöket, hogy könyvtárunkba sok szép és érdekes könyv, folyóirat érkezett.
Továbbra is sok szeretettel várom Önöket.
A könyvtár olvasóinak száma:
2008. január hónap
2008. február hónap

Fiatal
-

Felnőtt
5 fő
10 fő
Tormáné Szakács Katalin

A Hajdina Egyesület tisztelettel megköszöni a település lakóinak az 1 és 2 forintos
érmékből összegyűlt felajánlásaikat.
Hajdina KSZE

Egyéb hírek
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Tojásvadászat
Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport és a Húsvéti
Nyuszi segítségével tojásvadászaton vehettek részt a falu
legifjabb lakói.
Az óvodás és az alsós gyerekeket vártuk március 22-én az
iskola udvarára, de sajnos az időjárás közbeszólt. Ezért egy
héttel későbbre halasztottuk a programot. Délelőtt 10 órakor
izgatott gyereksereg lepte el a helyszínt, és mindenki
vidáman keresgette az elrejtett csokitojásokat, müzliszeleteket és a kérdések sorszámait tartalmazó műanyagtojásokat. A jól válaszolók kosarából húzhatták ki az újabb
édességet.
A nyuszi mindenkinek külön dicséretet küld, mert a lurkók
egytől-egyig jól tudtak válaszolni a feltett kérdésekre.
Futó Dóra

A munkaügyi központnál induló képzések
A képzés megnevezése

Jelentkezési határidő

Bútorasztalos
Kőműves
CNC forgácsoló
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Villanyszerelő
Számítástechnikai szoftverüzemeltető és angol af. nyv.

2008.04.21 - 2008.08.22.
2008.04.21 - 2008.08.22.
2008.04.21 - 2008.08.22.
2008.04.21 - 2008.08.22.
2008.05.19 - 2008.09.22.
2008.05.19 - 2008.09.22.

Bővebb információ: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b. Telefon: 82/529-850

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a Farsangi felvonulás
megszervezésében, hogy segített!
Külön köszönet a Kisgyaláni Nőegyletnek a parádés fellépésért, az Orci Nyugdíjas
Klub tagjainak a zsűrizésért és a finom pogácsáért, és az összes szervezőnek a
lebonyolításért.
Rákos Istvánné

Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők:

ORCI ÖNKORMÁNYZAT
Sovák Lajos
Futó Dóra
Ferencziné Poszovácz Orsolya,
Kmeczik Tamás, Magony Eszter,
Oláh Mária

HÍRLEVELE

Szerkesztőség:
Tel/fax:
E-mail:
Honlap:

Polgármesteri Hivatal
7461 Orci, Petőfi tér 2.
82/ 317-802; 20/ 489-9035;
orciujsag@freemail.hu
www.orci.hu
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Felhívás

Versenyfelhívás!
Tisztelt Orci Lakosok!
Községünk hírnevének növelése, lakóhelyünk szebbé, otthonosabbá
tétele érdekében ismételten

„Virágos, gondozott porta”
versenyt hirdetünk.
Ideje: 2008. április 7-től október 1-ig.
Az értékelés szempontjai:
Ø a lakóházak és az udvarok virágosítása, parkosítása;
Ø a lakóházak előtti utcarészek tisztán tartása.
Díjazás: vásárlási utalvány
I.
II.
III.
IV.
V.

helyezett porta:
helyezett porta:
helyezett porta:
helyezett porta:
helyezett porta:

20.000,- Ft
15.000,- Ft
10.000,- Ft
5.000,- Ft
5.000,- Ft

Az értékelést a felhívást meghirdető szervezetek egy-egy képviselője folyamatosan végzi.
A zsűri elnöke: Varga András, Várda község polgármestere.

Aktív közreműködésüket köszönjük.
a Nyugdíjas Klub Elnöksége

a Hajdina Egyesület Elnöksége

az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport

a Sport Klub Vezetősége

a Baba-Mama Klub vezetősége

az Önkormányzat Képviselőtestülete

Tegyük szebbé környezetünket!

Közlekedés
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Terv készült a Petőfi tér rendezésére
Elkészült a Petőfi tér rendezési, fejlesztési tervének első változata. A hatékonyabb közlekedés érdekében
a tervező a körforgalom kiépítését javasolja (a tér korszerűsítése a pályázati lehetőségektől függ).

Az Önkormányzat kéri a tisztelt lakosokat, hogy tanulmányozzák át a tervet! Észrevételeiket,
javaslataikat a polgármesteri hivatalhoz szíveskedjenek eljuttatni.
(Szerk.)

