
 

Felsőnyék hírmondó        

                           KÖZÖSSÉGI LAP                              
 

2017. június.     „A léleknek nem kell pénz. A lélek mindig valami szépet remél. Kell neki mindennap egy pillanat,                                                                                                                                                                                                         

32. szám.        Amikor valami szépet befogad, És felerősítve sugározza tovább, Hogy szebb legyen tőle a világ!  (Rajki Miklós)                                                                                                                        

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Szabó Viktor, Nemzeti 
Művelődési Intézet: Kódiás Erika és Felsőnyék Község Önkormányzata   
 

KÖNYVTÁRI HÍREK:  
                                             Májusban megvalósult események: 

 
* Május 11-12-i ovis foglalkozáson - a Madarak és fák napja -                                        
jeles naphoz kapcsolódva, Kódiás Erika vetítéses előadásával  felhívta 
a kicsik figyelmét: „Miért fontos védeni a madarakat és a fákat, milyen 
fontos szerepük van a környezetünkben?” 
A foglalkozások a témához kapcsolódó beszélgetéssel és rajzolással 
zárultak. 
 
*      Május 17.-én az Egészségnapon kisiskolásoknak és a kiscsoportosoknak tartott előadást Greksza Lejla védőnő a mozgás és a 

sport fontosságáról.  „Miért fontos, hogy mozogjunk, az izmaink és csontjaink is jól érezzék magukat?” 

 

 

 

 

 

 

Az előadást Kódiás Erika vezetésével zenés, verses, vidám mozgás követte. „Menjünk medvét vadászni…” 

 A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatásával 
*  Május 26-án a Csodaceruza Magazin munkatársa közreműködésével folyóirat készítés iskolásokkal. 

 
A gyerekek csoportokban szerkesztettek több oldalas folyóiratot különböző témákról humoros képekkel illusztrálva,  

„Az én Csodaceruza Magazinom” címmel, mely megtekinthető a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári 
Információs Oldalon. 

 



 

 Baba-mama klub: Június 26-án, hétfőn 9:00 órakor. 
Program: KEZESLÁBAS babaszínház előadása 

Szeretettel várjuk a babákat – mamákat és ovisokat!           Greksza Lejla, védőnő 
 

 Nyári foglalkozások július 3-tól! 
Családi programok minden héten a Könyvtárban: 

- Hétfőnként közös élményért: kézműves foglalkozás 10:00 – 12:00-ig. (200 Ft/fő) 

- Szerdánként kikapcsolódásért: könyvtár-mozi vetítés gyerekeknek 10:00-11:00-ig. 

Felnőtteknek szavazási eredmény után az érdeklődőkkel megbeszélt hétköznap, 18:00 órától.  

- Csütörtökönként „Így készítsd a gyógyító, egészségvédő finomságokat” bemutatók, 

kóstolóval: 14:00-16:00-ig. (200 Ft/fő) 

Jöjj és mutasd be nekünk kedvenc egészséges ételedet vagy sütidet! 

Szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket nyári programjainkra! 

Előre bejelentkezés szükséges az aktuális foglalkozás előtt legalább 1 héttel, (az anyagok beszerzése miatt), 
a lent jelzett telefonszámokon, vagy személyesen a könyvtárban. 

A készítendő kézműves tárgy neve, a film címe, ill. a bemutatni kívánt étel neve is mindig az aktuális 

időpont előtt egy héttel előtte ki lesz téve a Művelődési Ház ajtajára és a CBA -nál lévő hirdető táblára.        

További információkért keressetek minket! 

Erika 30-693-1646, Réka 30-880-4209, Eszter 30-862-6408, és Viktor 30-353-5470 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tájékoztató a testület munkájáról 

 
Sűrűre sikeredett Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének májusi programja. Két rendkívüli, egy 
munkaterv szerinti és egy együttes ülést is tartottak a képviselők. Az önkormányzat a Felsőnyéki Egészségház 
korszerűsítésére adott be pályázatot, mely pozitív elbírálás esetén 25 és fél millió forintot jelenthet az épület 
felújítására. A Magyarkeszi Község Önkormányzatával együtt tartott ülésen a közösen működtetett Magyarkeszi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének zárszámadását tárgyalták. Ezt követően a jegyző számolt be 
hivatalának munkájáról.  A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja. A 2016. évben 
2630 főszámon, 1635 alszámon, összesen 4265 ügyiratot iktattak be. Felsőnyék Község Önkormányzata 2016-ban 23 
testületi ülésen 88 határozatot hozott. A testület munkatervének megfelelően a gyermekjóléti beszámolót is most 
tárgyalta a testület. Felsőnyéken 2016-ban a gyermekjóléti alapellátás keretén belüli gondoskodásban részesülő 
gyermekek száma 21 volt, ez 8 családot érintett.  A veszélyeztetettségi okok ismertek: iskolakerülés miatti igazolatlan 
hiányzás, szülői elhanyagolás, munkanélküliség miatt kialakult anyagi problémák a családokban, a szülő vagy a 
családban élő más személy szenvedélybetegsége. A szolgálatot 278 esetben keresték fel az ügyfelek az elmúlt évben 
Legtöbb kezelt probléma: anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.), gyermeknevelési, magatartászavar, 
teljesítményzavar, családi konfliktusok, illetve a szülők vagy a család életviteléből adódó problémák.  
 

 A testület elfogadta a 2016. évi költségvetés zárszámadását, valamint a belső ellenőrzésről szóló jelentést. Az 

önkormányzat 26 millió forint kiadás megtakarítással zárta az évet, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy ennek az összegnek egy része kötelezettséggel terhelt.  

 

A testület várhatóan június 27-én ülésezik legközelebb, ahol az óvodában folyó munkáról lesz szó, illetve a 

rendőrség és a polgárőrség tájékoztatóját tárgyalják.  

 

A képviselő-testületnek a 2017. évben a településre vonatkozóan arculati kézikönyvet és településképi 

rendeletet kell alkotnia. Ehhez két alkalommal is lakossági fórumot szervezünk. Első alkalommal a település 

főépítésze tart a jogszabályi kötelezettségről tájékoztatást 2017. június 29-én. 
                                                                                                                                                                   Szabó Márta 
                                                                                                                                                                         Jegyző 



 

Hirdetmény 

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – elkészítteti 

a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Településarculati kézikönyvét és a Településképi 

rendeletét. 

A településképi arculati kézikönyv a település természeti és épített környezete által meghatározott 

településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze. A kézikönyv ennek 

megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni a település elkülöníthető településrészeinek arculati jellemzőit 

és értékeit, amelyek egyben javaslatok, iránymutatások is a településképhez illeszkedő építés kialakítására. 

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény felhatalmazást ad az Önkormányzat részére, hogy 

településképi rendeletet alkosson kötelezően 2017. október 1. napjáig. Ebben meg kell állapítani a 

településképi követelményeket, a támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, a településképi 

véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat, azon építésügyi 

hatósági engedélyhez kötött tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési 

eljáráshoz köti, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített 

környezet alakításáról és védelméről 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési 

tevékenységek, rendeltetésváltozások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi 

bejelentési eljáráshoz köti, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható 

bírság esetköreit, mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, a reklámhordozó és reklám elhelyezésére 

vonatkozó tilalmak és korlátozások alól megengedett eltéréseket és az önkormányzat illetékességi területén 

létesíthető reklámhordozók számát, formai követelményeit. 

A településképi rendelet megalkotásához szükséges a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése.  

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság 

tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre 

törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos 

elvárásait. 

A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól 

elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 

vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, 

egyúttal irányt mutat az építtetőknek. 

A partnerek előzetes tájékoztatása céljából Felsőnyék Község Önkormányzata lakossági fórumot tart. 

Lakossági fórum időpontja: 2017. június 29. 16.00 óra 

Lakossági fórum helye: Az Általános Iskola ebédlője 

Észrevételeit, véleményeit a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában Magyarkeszi 

Közös Önkormányzati Hivatal Felsőnyéki Kirendeltségén (7099 Felsőnyék, Kossuth L. u. 57.) 

Kifüggesztés kezdete:    2017. június 15.  

A hirdetmény bevételének időpontja: 2017. június 30. 

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje: 2017. július 8. 

Felsőnyék, 2017. június 13.                                                                                                         Debella László  

                                           Polgármester 

 



 

Polgármesteri Tájékoztató! 
 
A kisősi találkozó óta elkészült a posta előtti térkövezés. E miatt szélesebb lett az utca, biztonságosabb a parkolás, 

szépült a falu. 

Az 1956 szabadságharc emlékparkja részlegesen elkészült, a munkák még ezután folytatódnak. 

A panziónk alatti pince bejáratát megmagasítottuk, így már nem balesetveszélyes, egyenes tartással is be lehet jutni.  

*Megrendeztük a falunapot. Szent Orbánt kértük vigyázza a szőlőhegyet, előzze meg a jégverést, őrizze meg a gazdák 

termését. Hagyományosan borversenyt rendeztünk, az Észak Tolnai Hegyközség borversenyét, ahol közel 90 fajta bort 

kóstolhatott a két asztalnál bíráló zsűri. A felsőnyéki borok most is jól szerepeltek, több gazda aranyérmes, ezüstérmes 

borral dicsekedhet. A Felsőnyéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében a gyerekek minden játékot, egész 

nap ingyen használhattak. Délután, színvonalas műsorokat, szép előadásokat láthattunk. Este tűzijáték szórakoztatta 

a résztvevőket, majd hajnalig tartó bállal zárult a rendezvény.  

Elsőként az iskolába sikerült beköttetnünk a Tarr Kft kivitelezésében, a szélessávú internetet. A munkák folytatódnak 

és az egész faluban kiépítésre kerül majd a rendszer.  

Kijavítottuk a kátyúkat a Kossuth és a Marx utcákban, amerre a busz jár, az Ady utcában a kisboltig, és a Táncsics utca 

elején. 

Két új lámpát szereltettünk fel a Kossuth utcában, ahol eddig nem volt közvilágítás, a faluvégen, ahogy kiérünk 

Magyarkeszi irányába a faluból. 

A DÁM Önkormányzati Társulás településünkön tartotta soros ülését. Így a Tamási Járás polgármesterei - harminckét 

polgármester fogadta el a meghívásunkat -, ismerkedhettek meg falunkkal. Több fontos témát egyeztettünk, a 

rendezvényt ebéddel zártuk. 

Egészségházunkra újra benyújtottuk a pályázatot. Külső belső felújítás, akadálymentesítés, hőszigetelés, napelemek, 

/kiváltja az áramszámlát/ babakocsi tároló, tetőcsere. 

A Művelődési Ház előtti tér felújítására is pályázatot adtunk be. 

Ebédlőnk felújítására szintén pályázatot nyújtottunk be. Teljes vizesblokk rendszer felújítása, elektromos rendszer 

cseréje, nyílászárók, teljes belső burkolás, akadálymentesítés, légkondicionálás.   

Folytatjuk a járdák felújítását, ahogy ígértük térkövezéssel. 

A bakterházi lejáróra, és a faházra (volt TSZ iroda) készülnek a tervek. 

Az iskolaudvarban EFOP pályázattal szeretnénk közösségi teret kialakítani, 500 négyzetméteren térkövezéssel. Aktív 

használatát támogató eszközök, padok, asztalok lesznek. A munka saját kivitelezésben az asztalos üzemünkben készül 

majd el. 

Kertészeti termékeinket elkezdtük betakarítani, feldolgozásuk folyamatos. Borsót kifejtve lefagyasszuk, konyhán 

főzésnél felhasználjuk. Termékeinket megvásárolhatják helyben a CBA-ban. Jelenleg borsót, vöröshagymát, 

fokhagymát, de a választék később szélesedik majd, káposztafélékkel, zöldségekkel, burgonyával, stb. 

Küldöttségünk nyolc fővel Légrád (Horvátország) meghívásának tett eleget a hétvégén, megrendezésre került a hetedik 

Európai Piknik. /A hétből háromszor Felsőnyék rendezte./ 

Az Önkormányzat és a Deák Ferenc alapítvány támogatásával nyolc iskolásunk, és két kísérő utazik Horvátországi 

(Opátia, Abbázia) kirándulásra. A teljes bekerülési költséget - szállás, szállítás, teljes ellátás - a támogatók fizetik. 

                                                                                                                                                          Debella László 
                                                 Polgármester 

 

*A falunapi képek a facebook Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs Oldalán találhatóak! 


