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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az Őcsényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének és az Őcsényi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 3-án 18
00

 órakor a Közösségi Házban 

tartott Közmeghallgatásáról. 

 

Jelen vannak Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  

 

  Fülöp János    polgármester 

  Csapai János    képviselő 

Kozma Zoltánné   alpolgármester 

  Kalányos János   képviselő 

  Kötelesné Hamrik Lilla  képviselő 

  Scultéty Erzsébet   képviselő 

 

Távol vannak Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  

 

  Fazekas Zsuzsanna   képviselő 

 

Jelen vannak az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 

 

  Kalányos János   elnök 

Szabó György    elnökhelyettes 

Nagy Attiláné    képviselő 

 

Jelen vannak az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 

 

Hamar Vilmos   elnök 

  Vezsenyi Tiborné   elnökhelyettes 

Holczerné Guth Erzsébet  képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

 

  dr. Herczig Hajnalka    jegyző 

 

Megállapodás alapján a Közmeghallgatást Fülöp János polgármester vezeti. 

 

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

egyetért, azzal, hogy Fülöp János polgármester vezesse a Közmeghallgatást.  
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Az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúlag egyetért, azzal, hogy Fülöp János polgármester vezesse a 

Közmeghallgatást.  

 

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúlag egyetért, azzal, hogy Fülöp János polgármester vezesse a 

Közmeghallgatást.  

 

Fülöp János polgármester: Sok szeretettel köszöntök kedves megjelentet. Külön köszöntöm 

a képviselő-testület tagjait, Alpolgármester Asszonyt, Jegyző Asszonyt, a nemzetiségi 

önkormányzatok vezetőit és képviselőit, az egyház, iskola és óvodavezetőket. Engedjék meg, 

hogy bemutassam két meghívott vendégünket Ódorné Tóth Tündét a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya Örökségvédelmi Osztályának 

vezetőjét, és Czövek Attilát a Wosinszky Mór Megyei Múzeum régészeti osztályvezetőjét. A 

két vendéget azért hívtuk meg, mert Alisca erőd Őcsényben a Gábor tanya környékén 

helyezkedett el, és jó esély van arra, hogy a Duna- Limes a Világörökségi címre pályázatot 

tud beadni. Ezzel kapcsolatban elkezdődhetnek feltárások, erre valamennyi forrást biztosít az 

állam. Meglátjuk, hogy ez a pénz mire elég, és hogy a továbbiakban mire lehet még pályázni. 

Fazekas Zsuzsanna munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a közmeghallgatáson. 

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem a hivatal munkatársát, Lovasné Bergmann Magdolnát. 

Megállapítom, hogy az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

határozatképes, 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérném az Őcsényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat részéről Nagy Attiláné képviselőt, aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2017.(IV.3) CNÖ Kt határozata 

Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv-hitelestőnek Nagy Attiláné képviselőt kéri fel. 

 

Fülöp János polgármester: Megállapítom, hogy az Őcsényi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselő testülete határozatképes, 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

felkérném az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Holczerné Guth Erzsébet 

képviselőt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

14/2017.(IV.3.) NNÖ Kt határozata 
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Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv-hitelestőnek Holczerné Guth Erzsébet képviselőt 

kéri fel. 

 

Fülöp János polgármester: Megállapítom, hogy Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete határozatképes 6 fő jelen van. Fazekas Zsuzsanna képviselő Asszony jelezte a 

távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérem Őcsény Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete részéről Kötelesné Hamrik Lilla képviselőt. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  

 

72/2017.(IV.3.) Kt számú határozat  

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv-hitelestőnek Kötelesné Hamrik Lilla képviselőt 

kéri fel. 

 

Fülöp János polgármester: A 18
00

 órára meghirdetett közmeghallgatást ezennel megnyitom. 

Ismertetem a mai közmeghallgatás napirendi pontjait. A lakosság részéről megjelent 32 fő 

állampolgár. 

 

 

N A P I R E N D 

 

I. A települési Önkormányzat közmeghallgatásának napirendje: 

1.   A 2016. évi tervek megvalósulásának értékelése 

Előadó: Fülöp János polgármester 

2.  A 2017. évi célkitűzések 

Előadó: Fülöp János polgármester 

3.  Egyebek (észrevételek, hozzászólások) 

 

II. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásának napirendje: 

1. A 2016. évi tervek megvalósulásának értékelése 

 Előadó: Kalányos János elnök 

2. Egyebek (észrevételek, hozzászólások 

 

III. A Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásának napirendje: 

1. A 2016. évi tervek megvalósulásának értékelése 

Előadó: Hamar Vilmos elnök 

2 Egyebek (észrevételek, hozzászólások 
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Fülöp János polgármester: Aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, az 

kézfenntartással jelezze. 

 

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

egyetért, a napirendi pontok tárgyalásával.  

 

Az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúlag egyetért, a napirendi pontok tárgyalásával.  

 

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

egyhangúlag egyetért, a napirendi pontok tárgyalásával.  

 

 

Fülöp János polgármester: A 2016. tervek megvalósulásának értékelése: 

Sajnos nagy pályázati elbírálások 2016-ban nem voltak. Önerőből kellett megvalósítanunk, 

befejeznünk a gyermekorvosi, védőnői szolgálati épületet. Valamennyi járdát parkolót 

tudtunk építeni. Illetve az óvoda játszótere készült el 2 millió forintos önerős beruházásból. 

Illetve adtunk be TOP- os pályázatokat, aminek remélem idén kézzelfogható eredménye is 

lesz. Az önkormányzat átmeneti likviditásokkal küzd. Évente kétszer van jelentősebb 

árbevételünk, márciusban és szeptemberben a helyi adókból. Az évet valamennyi tartalékkal 

tudtuk zárni. A közös hivatal költségvetésének 95%-át bér, járulék és a szociális adóterhek 

teszik ki. Szabad bevétele az önkormányzatnak a helyi adókból van, de abból sem sok marad, 

mert az önkormányzat működéséhez, illetve az intézmények működéséhez elég jelentős 

forrást hozzá kell tenni a szabad pénzeszközökből. 2016. év folyamán azért történtek 

fejlesztések a településen, és maradt pénze az önkormányzatnak. Azt mondhatjuk, hogy ez a 

múlt év nem volt annyira rossz. Megrendeztük a szokásos rendezvényeket. Volt Nyárzáró 

Családi Nap és Falukarácsony ünnepség is. Ezeket a rendezvényeket azért meg tudtuk tartani. 

Szociális kiadásokra tudtunk pályázni. Az önkormányzat az önként vállalt feladatokat 

teljesíteni tudta. Rendkívüli települési támogatásban, lakhatási támogatásban közel 100 

családot tudtunk támogatásban részesíteni. Azt gondolom ez a havi 2-3 ezer forint is jelentős 

segítség. Napjainkban az emberek jelentős részének a lakhatás megoldása a legnagyobb gond. 

Elég rossz irányba mennek a dolgok. Akinek átvette az ingatlanát az eszközkezelő, az ingatlan 

5 év után értékesítésre kerül, hiába fizetett a lakója a törlesztő részletet, mivel nem tudja 

visszavásárolni az Eszközkezelő eladja az ingatlant. Egy darabig ezt a problémát még meg 

tudjuk oldani. De végesek a lehetőségeink. Megpróbálunk ilyen ingatlanokat mi is megvenni 

az Eszközkezelőtől, hogy tudjunk segíteni ezeknek az embereknek a lakhatásban. Ezeknek az 

embereknek egy része önhibájából került ebbe a helyzetbe, egy része pedig besétált egy 

adósság csapdába. Az ő számukra sajnos nincs nagyon kiút. Természetesen, ha valakinek van 

kérdése, arra szívesen válaszolok. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza: 
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73/2017.(IV.3.) Kt. határozata  

Őcsényi Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi 

értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Fülöp János polgármester: 2017. évi tervek: 

 

2016. évi TOP-os pályázatunkban még nincs eredmény. Ezek a pályázatok, 100%-os 

támogatottságúak. Kettő nagyobb pályázatban vagyunk érintettek. Pályáztunk a belterületi 

csapadékvíz elvezetésére az Árpád soron. A múlt héten újabb együttműködési megállapodást 

kellett aláírni a Megyei Önkormányzattal. Abban reménykedtünk, hogy március 31-ig lesz 

eredményhirdetés. Sajnos ez nem történt meg. Senki nem tud konkrétumot mondani. Jó hír, 

hogy a focipályán átadásra került a munkaterület. Egy hónapon belül 22X45 méteres műfüves 

kispálya készülhet el. Ennek az önrészét az önkormányzat már kifizette. Azt gondolom hogy 

az a közel 100 gyermek aki focizik, kulturált körülmények között, normális pályán teheti ezt. 

Akkor ezáltal hátha több gyermek fog mozogni. Elkezdődik az Őcsény- Decs Szennyvíz telep 

bővítése is. Gyakorlatilag egy új szennyvíztelep fog épülni. A vízjogi és építési engedély 

gyakorlatilag megvan, Húsvét utáni héten elkezdődik a beruházás, ahol az Alisca Bau lesz a 

kivitelező. Ez által az Őcsény, Decs, Sárpilis, Várdomb szennyvíz tisztítása, szennyvíz 

kezelése az elkövetkezendő 20-25 évre megoldott lesz. A felújítás következtében a kibocsátott 

szennyvíz minősége nem terheli, és nem szennyezi a környezetet oly mértékben. A másik 

TOP-os pályázatunk a repülőtér energetikai korszerűsítése. Itt napelemes rendszert szeretnénk 

és nyílászárók cseréjét. Ezzel elég jelentős energetikai megtakarításra tennénk szert. Erre 70 

millió forintra pályáztunk. Ez a pályázat 99%-ban biztos, mert annyi pályázat érkezett 

amennyi keret a rendelkezésre állt. A csapadékvizes pályázatra 3-4 szeres a túljelentkezés. 

Csökkentett összegű támogatást tudnának ez esetben kifizetni. Reméljük lesz olyan 

önkormányzat, aki visszalép emiatt. Beszélünk a Duna- Limes Világörökségi helyszín 

biztosításáról is. Ezzel kapcsolatban meghívott vendégeinktől Ódorné Tóth Tündétől és 

Czövek Attilától lehet érdeklődni, mert ők a szakemberek. Magyarországon a Duna mentén a 

Római Birodalom határán húzódott a Limes nevezetű védelmi vonal. Itt elég sok értékes 

lelőhely és tárgy található. A Limes pályázatban Magyarországon 12 helyszín vesz részt. 

Ennek egyik állomása lenne az Őcsény határában lévő Alisca erőd. Mi ehhez kapcsolódóan 

egy VP-s pályázatot nyújtottunk be, a Hunyadi utca folytatására a Gábor tanyáig. Erre 

kaptunk építési engedélyt. Sajnos a Dózsa utca folytatásánál avar kori település van. Mi egy 

kisebb helyszín vagyunk, így körülbelül 40 millió forintot kaphatnánk. Ha megkapnánk, a 

Világörökségi címet az nagy lendületet adhatna nekünk. Alisca erődnek az őrtornya és vagy 

kapupillér rész kerülne feltárásra. A magterületet az önkormányzatnak bérelnie kellene vagy 

tulajdonába kellene kerülni, ahol a feltárás, és a bemutatás történne. Mert csak az 

önkormányzat pályázhat. A héten véglegesítődik, hogy pontosan mely területről van szó. 

Sokat beszéltünk a turizmusról. A Szellemi Kulturális Örökség birtokosa a Sárköz, ez a 

Hungarikummá minősítés egy lépcsőfoka. De azt gondolom, ez a világörökségi 

bemutathatóság jelentős lökést adhatna. Ha nyer a VP-s pályázat, akkor még az ivóvizet is ki 

kell oda juttatnunk. Ez a településnek nagy lehetőség. Idén lesz Sárpilisen július 14-15.-én a 

Sárközi Lakodalom Azt gondolom a Sárköz településeinek ez is bemutathatóságot jelent. Az 
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értékeink, hagyományaink bemutatásával az ide érkezők a jó hírünket tudják tovább vinni. 

szeptember 30- október 8. napja között kerül megrendezésre a Hőlégballon találkozó. A 

szervezőkkel próbáltunk egy látványos programot kitalálni. Egyik este, hogy az összes ballon 

fel lesz fújva, és ki fogják világítani. Azt gondolom a faluban az alapvető infrastruktúra 

megvan. Az óvoda korszerű épület és színvonalas a felszereltsége. Az iskolával kapcsolatban 

az igazgató Asszonnyal és a KLIK vezetőjével kell leülni megbeszélésre. Mert szükséges az 

épület korszerűsítése, amire forrást kell szerezni. Elmondanám, hogy a Mező Ferenc Szellemi 

Diákolimpiát immáron második alkalommal is az őcsényi diákok nyerték meg. Elsősorban 

köszönhető ez Deák István felkészítő tanárnak, illetve a gyerekeknek. Gratulálunk nekik és 

azt gondolom, büszkék lehetünk rájuk. A gyerekorvosunk továbbra is marad, de rövidített lesz 

a rendelése, mert Szekszárdon is kell helyettesítenie. Felnőtt háziorvosi állást meghirdettük és 

keresünk háziorvost. Szolgálati lakást, felújított rendelőt tudnánk biztosítani. A kártya szám is 

elég magas. Ez kb. 1,5 millió forintos forrást biztosítana. Sajnos nagy a hiány a 

háziorvosokból. A helyettesítési rendszer két hónappal meghosszabbításra került, május 30-ig. 

Ha nem lesz orvos, akkor az önkormányzat visszaveszi a praxist. Ezután beszélünk a 

kórházzal és a kórház bitósítana állandó helyettesítést, ezzel próbáljuk az orvos problémát 

megoldani. Tárgyaltunk mi egy fiatal orvossal, de ő közölte, hogy nem vállal ügyeletet. Mi 

ezt nem tudjuk így vállalni, mert így is 2,5 millió forintot fizetünk a Szekszárd MJV- nak az 

ügyeleti ellátásért. Ha még az orvosunk, akinek kötelező ügyelni annak a költségét is az 

önkormányzatnak kellett volna kifizetni az több mint 3,5 millió forint lenne. Ha minden kötél 

szakad, akkor kifizetjük, azért hogy legyen orvosunk. Pedig a háziorvosok ügyeleti díja is 

meg lett emelve. Sajnos kevés az orvos. Jó lenne, ha találnánk egy állandó orvost, de sajnos 

komoly érdeklődő nem volt. A Széchenyi utcában lesz egy gázvezeték rekonstrukció. A Deák 

utcában lesz részleges forgalom lezárás. A Széchényi utcában a Deák utcától a Mátyás Király 

utcáig félpályás útfelbontás, majd teljes pályás helyreállítás lesz. Ez két ütemben fog történni, 

először a Deák utcát, majd a Széchenyi utcát csinálják meg. Erről fogunk küldeni értesítést. 

Ez kb. 2-3 hetet érint. Egy új gázvezetéket fognak húzni a régi mellé. Teljes gázszünetet ez 

nem eredményez. Akinek nincs bevezetve a gázcsonk, az kérem jelezze a Hivatalba, most a 

kivitelező ingyen beköti a gázcsonkját. Kérem, akinek van kérdése a Duna- Limessel 

kapcsolatban, az tegye fel.  

 

Scultéty Erzsébet képviselő: Mire lehet számítani, biztos van valami elképzelése a 

szakembereknek. Milyen eredményre számítanak és kb. mekkora a terület? 

 

Czövek Attila Wosinszky Mór Múzeum: Ez az Alisca nevű limes erőd, beleillik abba a 

sorba, ami a Duna mentén végig az egész Római Birodalom területén meghatározó volt. Ezek 

körülbelül egyforma erődök voltak. Ez az erőd a Limes úttól keletebbre, behúzódott az 

ártérbe, az Ördögvettetésen közelítették meg. Aminek a nyomvonala szintén a Limes 

Világörökség egyik helyszíne. Ezt már nem ássuk mert 2010-ben feltártuk. Ezt egy fasorral 

próbáljuk meg majd bemutatni. Az erőd 100X100 m kőfallal van körbe véve. Jellegzetes 

legyező alakú tornyai bástyái vannak, és a kaputornyai és a bejáratai is jellegzetesek. A 

pályázathoz pontosítanunk kell, hogy hogyan nézett ez ki. 2009. év környékén volt itt egy 

geofizikai vizsgálat. Körülbelül tudható hol voltak a falmaradványok, az épületek és az árok. 

Most még lesz egy talajvizsgálat és Kb. 200 m
2
 területet fogunk feltárni a saroktorony 
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szerkezetének vizsgálata céljából. Mert így tudja beadni a Miniszterelnökség (Visy Zsolt 

miniszteri biztos Úr) a pályázatot. A távlatok nagyok, a bemutathatóság által, turizmus 

növekedése várható. Nagy reklámot jelent, hogy a Világörökségi helyszín egyike itt lesz. 

 

Ódorné Tóth Tünde Tolna Megyei Kormányhivatal: Én még annyival kiegészíteném, 

hogy a Limes vonal ez egy európai hálózat része. Egyes területei már most a Világörökség 

részei (Nagy- Britannia, Németország). A magyarországi szakasz speciális helyzetben van, 

mert aránylag kevés épített emlék van, mert itt volt a Duna, mint egy természetes védővonal. 

A Lussoniumon kívül a megyében csak ez az egy erőd van. Ez egy lehetőség, aránylag kisebb 

befektetéssel be lehet indítani egy projektet, ami lehetőségeket és forrásokat nyit meg a 

további fejlesztésre. Látni kell, hogy még Szekszárd sem bír olyan római kori emlékekkel, 

amit be lehetne mutatni. Ez a hely akár regionális központ is lehet. Mivel ez egy hálózat része, 

hosszú távon gondolkodnak abban, hogy a Limes egyfajta túraútvonalként is bemutatandó 

legyen. A feltárás nem lesz teljes, egyes részei bemutatva lesznek rekonstruált 

falszakaszokként. Nagy része kertészeti megjelenítést kap. Ez a hely rendezvények 

helyszíneként működő közösségi térként is fog működni.  

 

Balogh József: Az értékes dolgok, amit itt találnak, az hová lesznek eltéve? 

 

Czövek Attila Wosinszky Mór Múzeum:A megyei múzeum gyűjti ezeket a tárgyakat. De az 

is benne van a tervekben, hogy itt egy látogató központ létesül és ez esetben egyes dolgokat 

Alisca erődben is be lehet mutatni. De azért azt tudni kell, hogy a tárgyaknak biztonságos 

körülményeket kell biztosítani.  

 

Balogh József: Úgy gondolom, amit itt találnak, azt ne vigyék sehová, maradjon itt. Az 

önkormányzat részére, ehhez forrást kellene biztosítani, hogy körbe kerítse, üzemeltesse stb.  

 

Czövek Attila Wosinszky Mór Múzeum: Osztom a véleményét. Mert ez a projekt nagy 

terhet ró az önkormányzatokra a későbbiekben. De mi a tudományos részt valósítjuk csak 

meg, hogy egy rekonstrukció és pályázat szülessen meg. Ez után kell jól sáfárkodni a 

lehetőségekkel, hogy milyen forrásokat tudnak biztosítani.  

 

Ódorné Tóth Tünde Tolna Megyei Kormányhivatal: Reménykedjünk benne, hogy 

falmaradványok lesznek. Nyilván azt nem viszi el senki. Van a tervekben egy kapu 

rekonstrukció, ami kvázi kilátóként fog funkcionálni.  A leleteket jó lenne helyben bemutatni. 

Ha lesz lehetőség a tárolásra, akkor itt kerülhet kiállításra. Ennek feltételei vannak, 

műtárgyvédelmi kritériumok, jó infrastruktúra, megfelelően biztonságos épület. átmeneti 

megoldás, hogy a helyszínen replikákat mutatnánk be, vagy egy interaktív felületen 

bemutatni. Az, hogy itt legyen bemutatva az egy forrásigényes dolog. Azt kell látni, ha a 

Limes bekerül a Világörökségi körbe akkor már nem az államtól, hanem központi európai 

forrásokból kap lehetőséget a fejlesztésre. Bízom benne, hogy a szakmai anyag, ami 

benyújtásra kerül, megfelelő lesz. Nem csak Magyarország pályázik, hanem egy időben a 

szomszédos államok is. Egy nemzetközi projekt részeként fogunk szerepelni, ez talán még 

növeli is az esélyünket. 
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Fülöp János polgármester: Kérdése, észrevétele még valakinek. Ha nincs, akkor 

megköszönöm vendégeinknek a tájékoztatást 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

74/2017.(IV.3.) Kt. határozata  

Őcsényi Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi 

célkitűzésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Fülöp János polgármester: Átadom a szót Kalányos Jánosnak az Őcsényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy értékelje a tavalyi évet. 

 

Kalányos János ŐCNÖ elnöke A 2016. évi tervek megvalósulásának értékelése.  

Jó estét kívánok. Szeretettel köszöntöm a közmeghallgatás jelenlevő résztvevőit, a 

tévénézőket, polgármester urat, jegyző asszonyt, a Képviselő-testületet. A CKÖ 2006-ban 

alakult meg. 2010-ben vált Cigány Nemzetiségi Önkormányzattá. Bemutatom a tagjait. Szabó 

György alelnököt és Nagy Attiláné tagot. A települési önkormányzattal és a civil 

szervezetekkel együttműködve minden évben részt vettünk a községben élők mindennapi 

életének könnyítésében. Sajnos a pályázatok elkerültek bennünket, vagy későn jutottunk 

hozzá, vagy olyan feltételeket támasztottak, amit nem tudtunk teljesíteni. 2016. évi 

programjaink a következők voltak: március 15-én részt vettünk a koszorúzáson. Május 14-én 

Pünkösdi Bált tartottunk. Megjutalmaztuk a jó tanuló gyermekeket a tanév végén, támogattuk 

a gyermeknapi rendezvényt. Megemlékeztünk a halottjainkról virágcsokorral. Friedrich Ebert 

Alapítvány képzésein vettünk részt. Voltunk Szigetváron kirándulni, támogattuk a Családi 

Nap rendezvényt. Ennek keretében lecsófőző versenyt bonyolítottunk le. Támogattuk az 

Idősek Világnapja rendezvényt is. November 12-én NRSZH pályázat keretében megrendeztük 

az V. Dunamenti Nemzetiségi Találkozót. Bővítettük eszköztárunkat, hangfalat, 

mikrofonállványt, fénymásolót és egyéb eszközöket vásároltunk. Decemberben támogattuk a 

Falukarácsonyt és karácsonyi csomagokat osztottunk a rászorulóknak. Együttműködési 

megállapodást kötöttünk a Bonyhádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal. Idei évben is 

részt vettünk a március 15-i ünnepségen és koszorúzáson. 04.08.-án Nyusziváró Húsvéti Bált 

rendezünk. Idén is jutalmazni fogjuk a jó tanulókat, támogatjuk a Gyermeknapot és az 

időseket. Kirándulást szervezünk Szigetvárra. Támogatjuk a Családi Napot, megrendezzük a 

Lecsófőző Versenyt. A halottjainkról idén is megemlékezünk. Támogatásban fogjuk 

részesíteni a Falukarácsonyi ünnepséget, karácsonyi csomagot osztunk. Továbbképzéseken 

fogunk részt venni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Végül szeretném megköszönni a 

hivatal dolgozóinak a sok segítséget, amit tőlük kaptam.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fülöp János polgármester: Aki az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2017.(IV.3.) CNÖ Kt. határozata  

Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 

az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Fülöp János polgármester: Köszönöm szépen Kalányos János elnök úr beszámolóját. 

Munkájához további jó egészséget és minden jót kívánok. 

 

Fülöp János polgármester: Átadom a szót Hamar Vilmosnak a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének, hogy tartsa meg a beszámolóját.  

 

Hamar Vilmos ŐNNÖ elnöke: A 2016. évi tervek megvalósulásának értékelése 

 Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök minden megjelentet. A 2016-os évről általánosságban 

szeretnék néhány dolgot a tevékenységünkről mondani. Testületi ülést a tavalyi év folyamán 9 

alkalommal tartottunk. Havonta egyszer klubfoglalkozásokat tartottuk, ahol a létszám 

átlagosan 25-35 fő volt. Különböző programokat valósítottunk meg. Egyre többen vagyunk. A 

klubtagok száma jelenleg 62 fő. A 2016-os évben a legfontosabb tevékenységeink: 

finanszíroztuk az iskolai és óvodai német nyelv oktatását. Emellett támogattuk, hogy a 

gyerekek német levelező versenyen tudjanak részt venni, és az iskolai Nemzetiségi Naphoz is 

hozzájárultunk. Népismereti könyvet vásároltunk az iskola részére, jutalmaztuk a jó tanulókat, 

színházlátogatást finanszíroztunk a gyerekek számára. Az Önkormányzattal megújítottuk az 

együttműködési megállapodást. Együttműködési megállapodást írtunk alá a Geresdlaki és a 

Mórágyi Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal. Több alkalommal vettünk részt a Deutsche 

Bühne színházi előadásain. Táncházat tartottunk a Leőwey Tánccsoport közreműködésével, 

ahová vendégként meghívtuk a Mözsi és a Várdombi Német Nemzetiségi Önkormányzatok 

tagjait. Márciusban 70 gyerekekkel kirándultunk Geresdlakra a Nemzetiségi Nap keretében. 

Március 15-én részt vettünk a koszorúzáson. Májusban Fekeden voltunk a Stifolder 

fesztiválon, ez évek óta hagyomány részünkről. Júniusban sváb tárgyi emlékekből kiállítást 

rendeztünk az iskolában. Illetve részt vettünk egy Mórágy- Bátaapáti kiránduláson. 

Augusztusban részt vettünk a lecsófőző versenyen kb. 45 fővel. Szeptemberben Bátaszék- 

Pörböly kiránduláson vettünk részt. Októberben Geresdlakon jártunk a Gőzgombóc 

Fesztiválon. Illetve részt vettünk a Tolnai Német Nemzetiségi Napon 15 fővel. Novemberben 

megrendeztük a hagyományos Márton-napi rendezvényünket. Vendégünk a Mórágyi 

Nemzetiségi Önkormányzat volt. A falut nagyon jól sikerült megmozgatni. Este 100 fő 

részére zenés vacsorát adtunk. Egyre többen csatlakoznak hozzánk, nem csak sváb 

származásúak, akik szeretik a mi kultúránkat és szívesen részt vesznek a rendezvényeinken. 

Karácsonykor 40 német nemzetiségű lakost támogattunk karácsonyi csomaggal. Támogattuk 

a Nyárzárót, a Falukarácsonyt. Év végén ünnepi fényeket, illetve használati eszközöket 

vásároltunk. 2017. évben szintén tervezzük a német nyelvoktatás támogatását. Felnőtteknek 
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programokat, kirándulásokat szervezünk. Havonta tartunk klub összejöveteleket 

programokkal egybe kötve. Kirándultunk Mecseknádasd-Óbányára 25 fővel. Meglátogattuk a 

Pécsi Nemzeti Színházat, ahol a Fekete Péter című előadást néztük meg kb. 50 fővel. 

Áprilisban Sváb ételek kóstolója program lesz. Április 29-én Mariazellbe fogunk kirándulni. 

Júniusban megrendezzük a Pünkösdi Fesztivált, melyen színpadi előadók és játszóház is lesz. 

Júliusban Fekedre megyünk kirándulni. Augusztusban részt veszünk a Lecsófőző versenyen. 

Szeptemberben Somberekbe tervezünk kirándulást, illetve részt kívánunk venni a Villányi 

Sváb Zenei Fesztiválon. Októberben Geresdlakra utazunk. Novemberben megrendezzük a 

Márton napot. Decemberben Reil Kata könyvbemutató és kiállítás lesz. Illetve Őcsény ünnepi 

fényeit gyújtjuk meg. Idén is támogatni fogjuk az óvodát, iskolát, időseket és a település 

rendezvényeit. Köszönöm az önkormányzat támogatását, hogy hozzájutottunk a technikai 

lehetőségekhez és hogy a buszt a rendelkezésünkre bocsátották. Köszönöm a hivatal 

dolgozóinak, a Polgármester Úrnak és a Jegyző Asszonynak a munkáját. Remélem a jövőben 

is jól fog működni az önkormányzatunk. Végül, de nem utolsó sorban meg szeretném említeni 

a testületünk tagjainak és a klubtagoknak az elvégzett munkáját. A Manci és az Erzsi 

segítsége nélkül ez az egész nem tudna ilyen szinten működni. Nagyon szépen köszönöm.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fülöp János polgármester: Aki az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját 

elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

 

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

15/2017.(IV.3.) NNÖ Kt. határozata  

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 

az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Fülöp János polgármester: Köszönöm szépen Hamar Vilmos elnök úr beszámolóját. 

Elmondanám, hogy a civil szervezeteket idén is támogatjuk 4 millió forinttal. A támogatások 

felét jövő héten, a másik felét szeptemberben kifizetjük. Átalakulás van a konyhán. A 

konyhára költségvetési szervet kellett létre hozni. Ugyan azzal a felállással és létszámmal 

dolgozunk továbbra is. Pályázatot szeretnénk beadni a konyha eszközeinek, konyhatechnika, 

és a szellőzés felújítására. Belügyminisztériumnál most is pályázunk útfelújításra. Az ASP 

rendszer bevezetése folyamatban van. A gesztor település Őcsény. A pályázat újra benyújtásra 

került. Az őstermelőkre is érvényesek lesznek a társasági adók szabályai. A rendszer késés 

esetén késedelmi kamatot fog felszámolni. Ennek elengedését csak kérelemre engedheti el az 

önkormányzat, ha ez az összeg a megélhetést veszélyezteti. A hulladékszállításnál szolgáltató 

váltás lesz. A Vertikál Zrt bekebelezi az Alisca Terrát. Ez a lakosságot nem fogja érinteni. A 

szemétszállítás marad ugyan azon a napokon és a Terra fog szállítani is. Ősszel lesz 

lomtalanítás. Most 2 hónapra kötöttünk a Vertikál Zrt.-vel szerződést, de közbeszerzési eljárás 

után hosszabb távra is fogunk kötni. A fűnyírás elkezdődött, virágokat ültetünk, két fő a 
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temetőket tartja rendben. A focipályánál lesz jó minőségű föld, abból viszünk ki a temetőbe. 

Járda felújításra továbbra is adunk sódert, cementet. Aláírtunk Szekszárddal egy Szakképzési 

Paktumot. 500 hátrányos helyzetű munkavállalót szándékozunk visszajuttatni a munka 

világába. Szekszárdon is környékén is nagy a munkaerőhiány, mert a 30-40 éves korosztály 

külföldre ment. Nem tudunk felvenni 20 közfoglalkoztatottat, mert nincs ember, aki eljöjjön 

dolgozni. Jó szakmával könnyebben el lehet helyezkedni, nem kell mindenkinek érettségi. 

Pályaválasztási orientáció keretébe 15-20 üzemlátogatás lesz, hátha valakinek kedve támad 

szakmát tanulni. Kutak legalizálására 2018.12.31.-ig van lehetőség. Kérem a lakosokat, ne 

kapkodjanak, hátha lesz ebben még változás. Kérdése valakinek? 

 

Ősze Józsefné iskolaigazgató: Szeretném megköszönni mind az Önkormányzat, mind a 

nemzetiségi önkormányzatoknak a támogatást. Köszönjük a NNÖ-nak a folyamatos 

támogatását, az oktatási eszközöket, a kirándulást. Köszönjük a CNÖ-nak az év végi jó 

tanulók jutalmazását. A Községi Önkormányzatnak köszönjük a gyerekek szállítását, az 

emberek munkáját. Elmondanám én is hogy a Szellemi Diákolimpián a csapatunk Deák István 

tanár Úr felkészítésével 1. helyezést ért el. Telkiben a lányok az Országos Bozsik Programban 

3. helyezést, a lánycsapat floorballban megyei 1. helyezést, Német Nemzetiségi versenyen 9. 

helyezést, a Hungarikum megyei vetélkedőn 2. helyezést, Lotz János Szövegértési és 

Helyesírási Országos Versenyen 12. helyezést értek el az iskola tanulói. Nagyon köszönöm a 

támogatást. Külön a Polgármester Úrnak a megköszönöm a támogatását az alsó tagozat 

udvarának megszépülését. Polgármester Úr közbenjárására a Goldkern Kft.- től 30 ember jött 

segíteni. Köszönöm a Nyugdíjas Klub segítségét, akik mindig ott vannak a programjainkon, 

támogatnak, segítenek, szerveznek és az év végi jutalmazásban is részt vesznek. A Képviselő-

testületnek megköszönöm, hogy alapítványunkat minden évben támogatják. Sporteszközöket 

tudtunk vásárolni, programokat tudtunk szervezni ebből az összegből. 

 

Fülöp János polgármester: Köszönjük szépen. Reméljük, az egyházak is nyernek 

támogatást. Nekik is vannak bent pályázataik. Sajnos mi mindent nem tudunk megoldani, pl. a 

kóbor kutyák kérdését. Faddon lenne egy telep, de nem tudjuk megvalósítani, mert nincs rá 

pénzünk és pályázat sincs kiírva rá. Egyelőre nincs megoldás. A kutyák gazdájával kellene 

valamit kezdeni, felelősséget kellene vállalni az állatokért. Van 1-2 jelentősebb gazdálkodó a 

településen, az ő beruházásaik tovább folytatódnak. Rekultivációra kerül a szennymű- víz 

iszaptárolója. Rendeltünk egy állati hulladék tárolására alkalmas konténert.  Kérdése 

valakinek? 

 

Gutai Tamás: A Hunyadi utca nagyon sáros, a gazdák felhordják rá a sarat. Ha a gazdák 

csinálják a földjeiket, akkor a sarat, amit felhordanak az útra, azt lapátolják le.  

 

Fülöp János polgármester: Ha elkészül a betonút, akkor ez a rész megoldódik. Amíg nem 

történik valami addig úgy sem lesz lelapátolva a sár. Lesznek itt felújítások, először 

megcsinálják az ivóvizet a pusztákra, majd Keselyűsi utat meg fogják csinálni a TOLLE Zrt-

től a körforgalomig, és az idei év végén megcsinálják a Keselyűsi utat végig. Bárány foknál 

létesülni fog egy Szabadidős Energetikai Park. A TOP-ban pályáztak kerékpárútra is, de még 

nem hirdettek eredményt. A kerékpárút a Keselyűsi út mellett lesz, az autópályáig, illetve a 
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Siótöltésen. Decs- Őcsény- Keselyűsi út között is szükség lenne kerékpárútra, de nem írtak ki 

pályázatot. Bízzunk benne, hogy ezek a fejlesztések megvalósulnak. Ezeknek a 

fejlesztéseknek a hozadéka Őcsényre nézve is kedvező lehet.  

 

Balogh József: A hegyi út mellett nagyon sok a szemét. 

 

Fülöp János polgármester: Mindig összeszedjük, de sajnos újra termelődik. Fogunk újra 

tartani falukörnyéki szemétszedést. Akinek tiszta törmeléke van, azt Balassára lehet kivinni. 

A többi szemetet a hulladék udvarban lehet bevinni.  

 

Balogh József: A Báta-parton le szokták vágni a nádat a nyáron. Azt ki csinálja? 

 

Fülöp János polgármester: A Vízügy évente egy alkalommal kaszálja. 

 

Balogh József: Régen a nádat télen vágták. 

 

Baloghné Bárándi Gizella: A PET palackok szállításáról szeretnék érdeklődni, nem lehetne- 

e sűrűbben szállíttatni. 

 

Fülöp János polgármester: Jelenleg havi egy alkalommal van szállítás, de nyáron szeretnénk 

kérni havi kettő alkalmat.  

 

Baloghné Bárándi Gizella: Nem lehetne Őcsényt bekapcsolni a szekszárdi közlekedésbe, 

hogy körforgalomként menjenek a buszok? 

 

Fülöp János polgármester: Véleményem szerint ez nem várható. 

 

Baloghné Bárándi Gizella: Határozottabb fellépésre lenne szükség. Nem busz, hanem 

szervezés kérdése.  

 

Fülöp János polgármester: Azt mondták van forgalomszámlálás. Busz járatot is vettek ki, 

mert nem volt indokolt. Levelet lehet maximum írni nekik és megérdeklődni lenne-e erre 

lehetőség. 

 

Szabó György: Az után érdeklődőm, hogy a faluba egy OTP automatát nem lehetne tenni?  

 

Fülöp János polgármester: A takarékokat a Hungária Takarék bekebelezi. A folyamat év 

végére lezárul. Akkor el tuják dönteni hány fiók üzemeljen. Korábban megkérdeztük a 

Göttlingernét, aki azt mondta mivel van Takarék ezért ez a kérés nem indokolt. De mivel a 

Takarék csak 2 napot van nyitva, és az automatából is kifogy a pénz, akkor ez már indokolttá 

válik. Ha lenne egy automata Őcsényben, akkor a decsi automatával együtt olcsóbb lenne a 

fenntartás. Még egyszer meg fogjuk kérdezni az OTP-t.  
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Temesvári Tamás Őcsényi Horgászegyesület elnöke: Szeretettel köszöntök mindenkit. 

Szeretném jelezni, hogy sokan laknak a reptéren és sok a kicsi gyermek, aki szülői felügyelet 

nélkül mászkál, futkározik. Félő, hogy a tóba esnek, a tó mélysége 2 méter. Valaki szóljon 

nekik, vagy felügyelje őket. Másik észrevételem, hogy a Kovács Ottó megszervezte az 

elektromos kaput nyitását, viszont ez most folyamatosan nyitva van. Így bejönnek minden 

féle, rosszarcú emberek. A horgászok sem járnak be, ők tudják a rendet és kint megállnak a 

kerítése kívül. Jó lenne visszaállítani a korábbi rendet, a kapu zárását. Találjunk ki erre 

valamilyen megoldást, állítsuk vissza a rendet. Szeretném még elmondani, hogy pályázaton 

nyertünk, amiből fűnyírókat és garázst vettünk. Szeretném, ha minden rendben működne. 

Köszönöm szépen. 

 

Fülöp János polgármester: Április 30-ával fel szeretnénk mondani a lakóknak, mert 

szeretnénk táboroztatni. Azért volt nyitva a kapu, mert reggel az ott lakó munkásoknak el kell 

indulniuk és nincs távirányítójuk. Azt, hogy napközben miért van nyitva, nem tudom. Fogok 

szólni a Maróti Karcsinak és be lesz csukva a kapu. 

 

Baloghné Bárándi Gizella: Lent van egy autószerelő műhely, ott mindenféle roncsok állnak. 

Ott van, mellette a horgásztó. Vannak környezetvédelmi előírások, azok hogyan vannak 

betartva? 

 

Fülöp János polgármester: Olaj tárolására van külön zárt tároló. Vannak szabályok és van 

ellenőrzés is. 

 

Baloghné Bárándi Gizella: A roncsokat vigye el a tulajdonosa, ne tárolja ott! 

 

Csapai János képviselő: Nincs is erre szerződés kötve. Én sem értek vele egyet. Ez a terület 

nem erre való. 

 

Hamar Vilmos ÖNNÖ elnök: Én már hét éve nem vagyok képviselő, de arra biztatok 

mindenkit, ha problémája van, azt itt mondja el a közmeghallgatáson. Az ATM automatát én 

is támogatom. Ha pl. van jó borunk, meg több minden és valaki szeretne vásárolni, ne legyen 

akadálya annak, hogy itt tudja elkölteni a pénzét.  

 

Balogh József: A repülőtéren van egy rész, ami nincs lekaszálva. Mi az oka? 

 

Fülöp János polgármester: Ott négy hektár erdő van. Mivel tölgy csemetével kellett 

erdősítenünk, abból sohasem lesz erdő, mert vagy vizes a terület, vagy kiszárad a feketeföld. 

E miatt évente bírságot is kell fizetnünk.  

 

Fülöp János polgármester: Kérdése, észrevétele még valakinek? Ha nincs, akkor a 

közmeghallgatást 20:02 órakor bezárom. 

 

 

kmf. 
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