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Köszöntő
Kedves Öttömösiek!
Jelenleg első példányát tartja kezében annak az információs szórólapnak, amelynek
jövőbeli közvetlen célja a helyi lakosok minél szélesebb körű tájékoztatása, közvetett célja
pedig egy új típusú kapcsolat kialakítása az önkormányzat és a lakosok között.
Nagyon sok helyen, és sokszor idézett mondás szerint az információ hatalom. Ezt én
magam is így gondolom, azzal a kitétellel, hogy a hatalom szót én csak vegytisztán pozitív
értelemben értem, teljesen elzárkózva a közéletből, filmekből ismert, visszaélésekkel tarkított
negatív értelemtől. Tapasztalataim szerint nagyon sok lehetőség szalad el mellettünk csak
azért, mert nem tudok róla, vagy mert későn szerzünk arról tudomást. Egyszer azt mondta
valaki: az autópálya kiépülése Szeged mellett arra jó, hogy ezt követően a gazdaság nem 90nel, hanem 130-cal húz el mellettünk. Feltett célom, hogy Öttömös esetében ez ne valósuljon
meg, és hogy a minél naprakészebb tájékoztatás révén mindenki élni tudjon a kínálkozó
lehetőségekkel.
Terveink szerint néhány hetente jelenik meg új szám. Ugyanakkor jelen kiadvány jövője
sajnos nem garantálható, mert a nagyon nehéz, gazdaságilag a kis lakosságszámú
önkormányzatok számára terhes időszakban jelentős erőfeszítésbe telik még egy ilyen
alacsony erőforrás igényű laphoz is előteremteni a személyi és anyagi kapacitásokat.
Azt kívánom mindannyiunk érdekében, hogy az miatt nem álljon módunkban új szám
kiadására, mert a hivatal minden személyi kapacitását lekötik azok az újonnan megnyert
pályázati projektek, amelyek a helyben lakók közérzetének javulását, és a település hosszú
távú fenntarthatóságát szolgálják.
dr. Dobó István
polgármester

Pályázati lehetőségek, hírek
Öttömös Községi Önkormányzat az alábbi pályázatok beadását segítette a pályázat
elkészítésével, és benyújtásával:
- A Megújuló Öttömösért Egyesület egy hagyományőrző ünnepségen való részvételre
nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzeti Együttműködési Alap által civil
szervezetek számára kiírt pályázati felhívásra. Pozitív elbírálás esetén várhatóan 40 fő
utazhat valamelyik szomszédos országba, hogy Öttömös hírnevét előadóink,
kézműveseink révén tovább öregbítse.
- Az Öttömösi Sportegyesület szintén a Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira
pályázott „Mikrotérségi sportnap Öttömösön” címmel. A rendezvény eredetileg
tervezett időpontja augusztus 25-e, azonban a támogató döntés időpontjától függően
ez még későbbre tolódhat. A projekt tervezésében az Öttömösi Fiatalok Szövetsége
részéről Tanács Attila és segítségünkre volt.
- Öttömösért Közhasznú Alapítvány zöldfelület rekonstrukció (helyreállítás) tárgyban
nyújtott be pályázatot. A pályázati előírások figyelembevételével a Templom mögötti
tér parkosítására nyújthattunk be támogatási kérelmet. Támogatás elnyerése esetén az
önerő közérdekű munka formájában is biztosítható, ezért a megvalósítás során
számítunk a lelkes önkéntesek segítésére is.

Közérdekű hírek, információk
Pályázati lehetőségek
1. Állattartó telepek korszerűsítése (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Pályázók köre: mezőgazdasági termelők
2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31.
Támogatás mértéke: 40-60%
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére
vonatkozóan
2. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban / TÁMOP2.3.6.B-12/1
Támogatás célja: A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező
fiatalok segítése
1) a vállalkozói kompetenciák elsajátításához, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó
támogató szolgáltatások megszervezésének biztosításával, valamint
2) a vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában az indulás pénzbeli forrásigényének
támogatásával, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával.
Pályázók köre: - Korlátolt felelősségű társaság
- Közkereseti társaság
- Betéti társaság
- Egyéni cég
- Egyéb önálló vállalkozó
18 és 35 év közötti természetes
személy által létrehozott vállalkozás pályázhat.
Támogatás mértéke: vissza nem térítendő 90 %-os támogatás, legfeljebb 3.000.000,Beadási határidő: 2012.07.16.-08.16.
3. Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése / DAOP-2.1.2-12, DDOP-2.1.2-12, ÉAOP-2.1.2-12,
ÉMOP-2.2.1-12
A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásának
bővítése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a fejlesztendő régióba érkező turisták által
eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos tartózkodási idejüknek, árbevételeknek a
növelése, valamint a támogatott projektek megvalósításán keresztül munkahelyek
megtartása, teremtése.
Pályázók köre: 1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül
Jogi személyiségű gazdasági társaságok
Szövetkezetek közül az alábbiak
Egyéb jogi személyiségű vállalkozások
2. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
Benyújtás: DAOP-2.1.2-12 - 2012. július 02. - 2012. augusztus 13.
Támogatás mértéke: maximum 50 %. Ezen támogatási mérték középvállalkozások
esetén 10 %-kal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 %-kal növelhető.
4. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
konvergencia régiókban / TÁMOP-2.1.3.A-12/1
Pályázók köre: - egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó
- egyéb egyéni vállalkozó
- nonprofit közkereseti társaság
- nonprofit betéti társaság
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- nonprofit részvénytársaság stb.
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Támogatás mértéke: 100%- os vissza nem térítendő támogatás
Igényelhető támogatás összege maximum 10 millió Ft.
A pályázatok benyújtása 2012. május 21-jétől lehetséges. A pályázatok
benyújtása és elbírálása folyamatos.
A konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak
foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása
révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való
alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának
folyamatos fejlesztésére.
5. Megújuló energia alapú térségfejlesztés KEOP–2011.4.3.0.
Beadási határidő: 2013.12.31.
A pályázat célja a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, térségi- és helyi
gazdaság-fejlesztő hatású mintaprojektek előkészítésének, megvalósításának és
kommunikációjának támogatása, kétfordulós eljárásban.
Pályázók köre: Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, önkormányzatok
és intézményeik, állami szervezetek, civil szervezetek.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás minimum összege: 70 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 500 000 000.- HUF
6. Mikrovállalkozások fejlesztése GOP 2011–2.1.1./M
Kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a lehetőségét
annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos
rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a
piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés
szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg.
Pályázók köre: mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek
és egyéni vállalkozók
Támogatás mértéke: 45%
Támogatás minimum összege: 1 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 10 000 000.- HU
7. Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások
(87/2012. (VII.5.) számú MVH Közlemény)
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2012. július 16. – 2012. augusztus 16.
A támogatási kérelem nyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról a
Közlemények menüpontból.
8. Tanyafejlesztési program 2012. TP–1–2012, 2012. TP–2–2012
Vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozás
1. célterület: A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és
fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez
Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 90 %-a
2. célterület: A tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése
érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez
Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 75 %-a
Pályázat benyújtására jogosult:
–Tanyai piacszövetkezetek, tanyagazdák, tanyatulajdonosok
Elérhető a pályázati útmutató és adatlap: www.nakvi.hu Tanya program menüpontban
Beadás: 2012. július 9. és augusztus 31. között
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A pályázati kiírásokról illetve további pályázatokról bővebben olvashat az alábbi
honlapokon, és segítséget kérhet a Teleház munkatársaitól, illetve dr. Dobó István
polgármestertől.
www.pafi.hu
www.nfu.hu

www.mvh.gov.hu
www.palyazatihirek.eu

www.nakvi.hu

Rendezvények, programajánlók
Rétessütés Újszentivánon
2012. június 24-én rendezték meg a IV. Rétesfesztivált Újszentivánon. Eddig minden
alkalommal jelen voltunk ezen a rendezvényen.
A csapatunk tagjai voltak: Maróti Szilveszterné, Molnár Józsefné, Veres Jánosné, Vargáné
Dobó Jolán és Bata Ferencné. Ők képviselték falunk lakosságát.
A program 10 órakor vette kezdetét. Két kategóriában - édes, sós - lehetett nevezni. A
szervezők a helyet és a sütőket biztosították, minden egyébről a nevezőknek kellett
gondoskodniuk, amit az Önkormányzattól kapott a csapat.
Az egyértelmű volt, hogy sós kategóriában a helyi nevezetességünkkel, a spárgás rétessel
nevezünk, de készítettünk még ugyanebben a kategóriában pizzás és kapros-túrós rétest is.
Édes kategóriában meggyes, almás, diós és mákos rétest sütöttünk. A zsűrizés folyamatosan
zajlott, az eredményhirdetésre délután 4-kor került sor. Igen szép eredményt értünk el, hiszen
mindkét kategóriában harmadikak lettünk a kilenc induló csapatból. Ez az eredmény azért
olyan kiemelkedő, mert teljesen amatőrökként versenyeztünk profikkal!
Olyan sikeresek voltunk, hogy a szervezők már most meghívtak bennünket a jövő évi
fesztiválra.
Bata Ferencné
Kerékpártúra Ruzsára
2012. július 27-én (pénteken) a Teleház
biciklitúrát szervez Ruzsára. Várunk
mindenkit, aki szívesen vesz részt ezen a
kellemesnek ígérkező programon. Indulás
8 órakor a Teleház elől, érkezés szintén ide
12 órára.
A részvételhez a 18 év alattiak részéről
szükséges
egy
szülői
hozzájáruló
nyilatkozat, amelyet a Teleházban lehet

átvenni. Jelentkezni július 26-ig (csütörtök)
lehet.
A túrára csak szabályosan felszerelt
kerékpárral és zöld láthatósági mellénnyel
lehet elindulni. Rossz idő esetén a program
áttevődik a következő hét keddjére.
A Teleház egész nyáron vár minden
érdeklődőt, nem lesz szünet. A könyvtár is
nyitva tart.

Emberbarát, aki környezetbarát – egy fesztivál margójára
Az öttömösi Zöld Fesztiválnak nincs hosszú múltra visszatekintő hagyománya. Az idén
mindössze harmadszor rendeztük meg. Nem járt forgalomkorlátozással, nagy felhajtással,
celebek szerepeltetésével, tetemes sörfogyasztással és műanyagkütyü vásárlással a gyereknek.
Mindössze az együttlét öröme akart lenni azok számára, akik a gyenge marketing ellenére
idetaláltak a kis homokháti faluba, és rácsodálkoztak a „béke szigetére”. Mert majd’
mindenkinek ez szalad ki a száján, amikor ide megérkezik. Valóban, nehéz a béke szigetén
fesztivált rendezni, nem való ide, valójában iróniaként született a név, aztán rajtunk ragadt.
Tulajdonképpen semmi köze a (mai értelemben vett) fesztiválhoz ennek az erdő lelkében
együtt töltött alkotó, pihenő, örömszerző és azt megosztó két napnak.
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Az asszonyok megízlelték az együtt kézimunkázás meghittségét, a gyerekek az ősi
kalákamunkát, amikor házat, kunyhót együtt épített a család, a nagyobb fiúk az együttzenélés
varázsát. Szinte mindenkit magához vonzott a kézműves szappankészítés, amikor
rácsodálkoztunk a mindennap használatos jelentéktelen tárgyra, ami most nem
kőolajszármazékból készült, hanem napraforgóolajból és levendulasziromból.
Nem lesz versenyképes a „piacon” ez a rendezvény, de nem is akar az lenni. Valami más
szeretne lenni, ami pénzben, látogatottságban, EU szabványban nem mérhető.
Köszönet érte a segítőknek, együttműködőknek, együtt alkotóknak!
Molnár Ibolya

Polgármesteri Hivatal hírei
Nyári gyermekétkeztetés Öttömösön

Földhivatali határszemle júliusban
Öttömösön

Az idei évben is eredményesen pályáztunk
nyári
gyermekétkeztetésre
központi
forrásból. Öttömös Község Önkormányzata
vissza nem térítendő támogatásként - a
pályázati kiírásban rögzített szabályokra
tekintettel - 30 kiskorú rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek számára tud folyamatosan, napi
egyszeri melegétkeztetést biztosítani. A
nyári gyermekétkeztetés 2012. június 18.
napjától 2012. augusztus 16. napjáig (44
munkanapon keresztül) vehető igénybe. A
támogatást elsősorban a halmozottan
hátrányos helyzetű családok gyermekei
számára
nyújtja
az
önkormányzat,
szociálisan rászorultsági alapon.

A Mórahalmi Körzeti Földhivatal az erdő
nélküli földterületek 15%-án határszemlét
hajt végre. Az ütemezés szerint Öttömösön
július hónapban esedékes az „ellenőrzés”.
A
határszemlén
a
földhivatal
a
mezőgazdasági termelésre alkalmas és
ennek
megfelelően
nyilvántartott
területeken a hasznosítási, továbbá a mellék
– és ideiglenes hasznosítási kötelezettség
teljesítését rendszeresen ellenőrzi. További
feladatként
a
parlagfű
felderítését
határozták meg.
Bővebb információt a Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtáblájára
kifüggesztett
tájékoztatóból kaphatnak.

Vállalkozók, civil szervezetek figyelmébe!
A 2014-2020. közötti időszak fejlesztési forrásainak felhasználása a Csongrád megyei
területfejlesztési tervek alapján válik lehetségessé, ezért megyei szinten kell megtervezni saját
jövőnket. Ennek során a gazdaság szereplőinek - települési önkormányzatok, vállalkozások,
civil szervezetek - minél szélesebb körének véleményét, elképzelését kívánja megismerni a
Csongrád Megyei Önkormányzat kérdőív segítségével. A beérkezett kérdőíveket feldolgozva
a tervezés előkészítő fázisában a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel közösen
megfogalmazhatóvá válnak a fejlesztés legkedvezőbb legindokoltabb irányai.
A kérdőívek a www.csongrad-megye.hu honlapon találhatóak, Interneten lehet kitölteni,
illetve továbbítani a stratégia.oi@csongrad-megye.hu e-mail címre 2012.július 25–ig.
Amennyiben nem rendelkeznek Internet eléréssel, a Teleházban segítséget kaphatnak.
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 8:00 – 16:00
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Esély egy öttömösi családi napközire
Öttömös piciny szívében az Önkormányzat
munkatársainak kitartó lehetőség kereső
munkája révén pályázat (TÁMOP 2.4.5/12–
1) segítségével megvalósulhat egy teljesen új
családi napközi, amelyet elsősorban „mini
bölcsődeként” képzelhetünk el. Az öttömösi
családi napközi a Szegedi Baba Egyetem
Egyesület hálózatához csatlakozna, amely
mint a pályázat benyújtója fölvállalta az 5
éves
pályázati
időre
a
fenntartási
kötelezettségeket is.
3 éves kor alatti gyermekeknek nyújtana
napközbeni felügyeletet, gondozást, nevelést,
foglalkoztatást
szükségleteiknek,
életkoruknak
megfelelően,
családias
környezetben.
A családi napközi a Közösségi Házban
kerülne
kialakításra,
amely
teljesen
korszerűvé válna, a bölcsődés korosztály

számára lenne kialakítva, a foglalkoztatóban
galériával, babaházzal, szerelőállvánnyal, a
fürdőszobában pelenkázóval stb., és egyúttal
az épület korszerűsítésére is sor kerülne.
Eleinte 5 gyermek egész napos ellátását
biztosítaná, de lehetőséget nyújtana heti, napi
és néhány órás gyermekfelügyeletre,
játszóházra, illetve nyári gyermekmegőrzőre.
A célunk a „mini bölcsi” kezdeményezéssel,
hogy segítséget nyújtsunk mindazon
szülőknek, akik munkát szeretnének vállalni,
képzésre járni, hogy gyermekük elhelyezése
ne jelentsen gondot.
Köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy a
kérdőív kitöltésével segítették munkánkat.
Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban
részesül, a családi napközi megnyitása a
2013-as év első felére várható.

Falugazdász hírei
Egyes területalapú támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatban:
Adatváltozás bejelentése május 15. napját követően lehetséges. A másodvetéseket be kell
jelenteni az elektronikus kérelemkitöltő felületen, a vetést, ültetést követő 15 napon belül!
A területalapú támogatások igénylésének befejeztével az MVH hamarosan megkezdi az
ellenőrzéseket, ezért az esetleges szankciókat elkerülendő, mindenki figyeljen oda, hogy
területei gyommentesek legyenek!
A termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás:
A támogatási kérelmeket 2012. június 1. és 2012. július 31. között az előző évekhez hasonló
módon, az MVH által meghatározott nyomtatványokon kell benyújtani az MVH Csongrád
Megyei Kirendeltségéhez.
Élelmiszer-termelők regisztrációja:
A 64/2011. (VII.11.) VM rendelet alapján a friss zöldség-gyümölcs forgalomba hozatalához,
ha nagybani piacon, vagy kereskedő részére történik, akkor regisztráció szükséges. A
regisztráció díja 4000 Ft, amit csekken kell befizetni.
A regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint
illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához – 6800
Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
a felelős kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét szolgáló adatokat; továbbá az
élelmiszer-vállalkozó telephelyeinek címét és az ott folytatott tevékenység jellegét, az
áruforgalom és vevőkör kiterjedését és az alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését.
Regisztrációs nyomtatvány, valamint a díjfizetéshez szükséges csekk a falugazdász irodában,
valamint a
http://nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/nyomtatvanyok_ntai/
nti_nyomtatvany.html weboldalon beszerezhető.
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Közérdekű hírek, információk
Fiatal gazdálkodók induló támogatása 2012
"Fiatal gazda pályázat"
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete, a fiatal gazdálkodók
induló támogatásáról.
A támogatás célja: a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a
birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának
javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység
hosszú távú fenntartása.
A pályázat beadása 2012. július 16. és augusztus 16. között lehetséges.
Ótott-Kovács Tamás falugazdász ügyfélfogadási rendje (tel: 06 30-563-4773):
DOMASZÉK:
ALGYŐ:
ÁSOTTHALOM:
PUSZTAMÉRGES
ÖTTÖMÖS:

Hétfő:
Csütörtök:
Péntek:
Kedd:
Szerda:
Szerda:

07:30 - 16:00
10:00 - 16:00
08:00 - 12:00
08:00 - 16:00
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00

Munkalehetőségek
A Mórahalmi Rozsmalom Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. sofőrt keres,
”C” és nehézpótkocsi vizsgával, rakodni is kell. Önéletrajzot kell küldeni erre az e-mail
címre: rozsmalom@invitel.hu címre.
A cég egyéb elérhetőségei:
6782 Mórahalom Kissori u. 8.
Tel.: 06/62–281–108
A jövőben is folyamatosan tájékoztatni kívánjuk Önöket a munkalehetőségekről! Ennek
érdekében folyamatosan keressük a kistérség minden nagyobb foglalkoztatóját.
Amennyiben Önnek is van olyan információja, ami az álláskeresők elhelyezkedését segítheti,
akkor kérjük tájékoztassák arról a Teleház munkatársait vagy a Polgármester Urat, hogy a
következő számban már azt is széles körben megoszthassuk.
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